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Formandsberetning / Årsberetning 2019 – 2020
(21.3. 2019 – 19.3. 2020)
BESTYRELSE:
Klaus Pedersen (KP) formand
Kirsten Rosenkrantz Grage (KG) næstformand
Finn Korsaa (FK) kasserer
Mette Vinum (MV)
Anne Vonger Kaas (AK)
Malene Hinrichsen (MH)
Karen Aursand (KA)
Henriette McKenzie Rønhof Sloth (HR) suppleant
Krista M. Straarup (KS) suppleant

SEKRETARIAT: Lotte Dehli

ÅRHUS-UDVALGET: Mette Weiss Mose (koordinator), Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, Claus Hemmingsen
& Klaus Pedersen
FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (koordinator) & Henriette McKenzie Rønhof Sloth
KØBENHAVN-UDVALGET: Karen Aursand, Kirsten Rosenkrantz Grage, Finn Korsaa, Anne Vonger Kaas, Mette
Vinum & Christina Helen Andersen
MEDIETEK-UDVALGET: Birgit Vrang (koordinator), Werner Regli, Birgitte Brun & Jens Berthelsen
ONLINE-UDVALGET: Marie Drengsgaard & Iben Sejerøe-Szatkowski
SPECIALPSYKOLOGISK DIAGNOSEUDVALG: Klaus Pedersen, Bo Bach, Mickey Kongerslev, Birgitte
Bechgaard, Sebastian Simonsen & Sune Bo Hansen

Afholdte Kurser & Seminarer 2019-2020:
21. marts 2019 – DPSPs’ generalforsamling i Odense. Foredrag: Belastningspsykologi
v/ Rikke Høgsted
26. april 2019 – DPSPs’ INTERNATIONALE SEMINAR I AARHUS
Behandling af depression og psykosomatiske tilstande
v/ Professor Allan Abbass
27. april 2019 – Workshop med professor Allan Abbass
9. maj 2019 – Odense
Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg
v/ Janne Høgh
4. oktober 2019 – DPSP’s INTERNATIONALE SEMINAR I KØBENHAVN
Perspectives on Narcissism, Anxiety, Grief, and ‘Compassion Fatigue’ – what is the role of shame?
v/ Professor Mary Lamia
19. marts 2020 – DPSPs’ generalforsamling i København
Foredrag: Bivirkninger i psykoterapi
v/ Sebastian Simonsen
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Planlagte aktiviteter i 2020
3.-4. september 2020 – Odense
Kursus i emotionsfokuseret parterapi
v/ Jette Simon, specialist og supervisor i psykoterapi, leder af Washington DC Training Institute for Integrative Couples Therapy
23. oktober 2020 – DPSP’s INTERNATIONALE SEMINAR I KØBENHAVN
Personality Pathology Grows Up. Classification Issues & Treatment
v/ Professor PhD Carla Sharp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Udvalgene, bestyrelsen og andre frivillige har i samarbejde med sekretariatet organiseret kurser, internationale seminarer
og generalforsamling i Århus, København og Odense. Kurserne arrangeres med henblik på lavest muligt deltagergebyr, et
højt fagligt niveau og meritering til specialistuddannelserne.
Afholdelse af internationale seminarer i København og Århus prioriteres højt.
Bestyrelsen er politisk aktiv i forhold til at sikre en optimal specialistuddannelse i psykoterapi.
DPSP leverer online streaming af audio- og videooptagelser med danske og internationale profiler indenfor psykoterapien.
Der er gratis, ubegrænset adgang for medlemmer af DPSP.
Bestyrelsen indstiller på anmodning fra DP nye medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddet og bidrager
til DP’s organisatoriske og politiske arbejde via deltagelse i diverse udvalg, generalforsamling, formandskollegie, mv.
Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium. KP er medlem af Det Psykologfaglige
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, medlem af Styregruppen for Dansk Depressions Database,
og medlem af DP’s Arbejdsprogramudvalg om psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien.
DPSP har v. formand Klaus Pedersen været med-initiativtager til oprettelse af Specialpsykologisk Diagnoseudvalg SPDU,
som er et udvalg på tværs af flere selskaber i DP. Udvalget råder over et netværk af specialpsykologer med ekspertviden
indenfor forskellige diagnostiske områder.
Bestyrelsen udgiver nyhedsbreve der udsendes elektronisk til alle medlemmer.
Lotte Dehli er ansat som DPSPs sekretær.
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DPSP har udviklet:















Online Medietek, med streaming af bl.a. egne videooptagelser af danske og udenlandske profiler
indenfor psykoterapien
Internethjemmeside med kursustilmelding, DPSP-historik mv.
Regionale DPSP-udvalg, Videotek-udvalg & Online-udvalg
Model for organisering af internationale seminarer med invitation af verdenskendte profiler indenfor
psykoterapien
Modeller for organisering, annoncering og afholdelse af kurser, seminarer og uddannelser
Samarbejdsflader med Psykolog Nyt / DP’s web-redaktion / DP’s regnskabsafdeling / DP’s fagnævn /
Patientombuddet & DP’s politiske ledelse. Herunder repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper & nævn
samt afgivelse af høringsvar og indstillinger
Skemaer til kursusevaluering
Nyhedsbreve som udsendes til medlemmerne
Sekretariatsfunktion, med udbygget IT system, medlemsdatabase, standardskrivelser, grafisk design,
udsendelse af MailChimp nyheder til medlemmerne, mv.
Logo, Brevpapir & Kursusbeviser
Regelsæt for tilmelding, afmelding, aflysning, betaling & venteliste til kurser og seminarer
Samtykkeerklæring til brug ved AV-optagelser af psykoterapi og supervision
Inddragelse af studentermedhjælpere i seminar- og kursusafvikling
Regelsæt for tilmeldings- og afmeldingsprocedurer for kurser

Medlemmerne af bestyrelsen og udvalgene i Århus, København og Odense samt andre frivillige har i
generalforsamlingsåret ydet en meget stor indsats for selskabets aktiviteter.
Bestyrelsen engagerer sig i organisatoriske, faglige og politiske forhold, nationalt og internationalt, som er med til at
styrke og udvikle professionen. DPSP arbejder løbende med forståelsen af og principper for evidensbaseret psykologisk
praksis, og forsøger løbende at påvirke udviklingen af psykoterapien i Danmark. Bestyrelsen har eksempelvis forholdt
sig kritisk til aktuelle forslag om ændringer i specialistuddannelsen vedrørende gruppestørrelse ved egenterapi i gruppe.
Bestyrelsen afsøger aktuelt muligheder for at optimere supervision i specialistuddannelsen. Bestyrelsen arbejder på at
psykologer får indflydelse på den danske migration fra ICD-10 til ICD-11.
Bestyrelsen sigter mod at repræsentere et bredt udsnit af den videnskabeligt baserede psykoterapi og ønsker at tilbyde
DPSP’s medlemsskare arrangementer af høj faglig kvalitet indenfor attraktive rammer. Organisering af meritgivende
kurser til specialistuddannelsen i psykoterapi samt større internationale seminarer med psykoterapiens internationale
frontfigurer prioriteres højt. De internationale seminarer dækkes af Fagmagasinet P, i artikler på P’s hjemmeside.
Vores professionelle sekretariat har central betydning for forberedelse af kurser, medlemskontakt og daglig drift. I
sekretariatet styres kursustilmeldinger, indmeldelser, grafisk design, opdatering af hjemmeside, betaling af kursusgebyr,
mv. Der opkræves kontingent via PBS.
Selskabet er 100 % afhængig af medlemmernes årlige kontingent, som er grundlaget for at få tilskud fra DP.
Alle kontingentbetalende medlemmer, undervisere, frivillige, Dansk Psykolog Forening centralt, samt Fagmagasinet P
takkes for en uvurderlig indsats for selskabets drift og udvikling.
Marts 2020
Pbv.
Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
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