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Personality Pathology Grows Up
- Classification Issues & Treatment.
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DPSPs’ Internationale seminar i København 2022

8. marts 2022:  Generalforsamling, 
foredrag & middag 

Tid: Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37,  
5000 Odense C
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Din kontingentopkrævning for 2022  
lander snart i din postkasse......

Hvis du altså ikke har tilmeldt den til PBS/NETS - så trækkes den nemlig bare 
automatisk på din konto den 3. februar 2022.

Hvis du ikke er tilmeldt PBS/NETS vil du modtage et girokort med posten inden 
månedens udgang - med betaling 3. februar. 

Hvis du ikke modtager dit girokort betyder det, at vi formentlig ikke har din 
rigtige adresse, da vi ikke automatisk får besked hvis du flytter. I så fald beder 
vi dig sende en mail til ld@dpsp.dk og meddele din nye adresse.

Når du betaler girokortet vil vi være rigtig glade hvis du samtidig tilmelder det til 
betaling via PBS/NETS, da det sparer DPSP for både tid og penge.
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Januar 2022

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Demokrati eller økonomisk og politisk åreladning?
Online - møder, undervisning, supervision og psykoterapi har fået et boost under coronakrisen. Og efter-
hånden eksponeres muligheder og begrænsninger ved den virtuelle kommunikation.

Ved DP’s generalforsamling blev forslag om obligatorisk afholdelse af hybrid GF i decentrale enheder ned-
stemt. Men bør virtuel / hybrid GF forbeholdes force majeure? Sektionen af privatpraktiserende psykologer 
afholdte hybrid GF/årsmøde, for tekniske udgifter (inkl. afstemningsapp) på Kr. 144.000. 80 tilmeldt fysisk, 
40 virtuelt, heraf en del afbud og udeblivelser. Er det fornuftig brug af medlemsmidler? Sikrer det en oplyst 
demokratisk proces? 

DP’s GF vedtog, at man for at styrke medlemsdemokratiet skal kunne deltage virtuelt i DP’s GF. Men et højt 
virtuelt deltagerantal sikrer ikke den demokratiske proces. Under den fysiske GF er der under debatter og 
i pauser livlig aktivitet i salen - der diskuteres og forhandles ud fra økonomiske, juridiske og politiske kon-
sekvenser af forslag – nogle forslag trækkes tilbage - der stilles ændringsforslag - og ganske få stemmer 
kan være afgørende for et forslags skæbne. Men forudsætningen for en sådan oplysende, kvalificerende 
proces er, at forslagsstillere og stemmeberettigede hører debatten, hvilket hidtil i vidt omfang har kunnet 
sikres via fysisk tilstedeværelse. 

Folketingspolitikere kan ikke sidde hjemme bag skærmen, men skal være fysisk til stede for at stemme. 
Sammen med det tidsmæssige aspekt ved 1. 2. og 3. behandlinger sikrer dette, en demokratisk proces, 
hvor debatter fører til forhandlinger og justeringer af forslag. Og politikeren må med krop og sjæl stå til an-
svar for sine holdninger. 

Virtuel aktivitet kan nå ud til flere, men er mere topstyret, og risikerer på den lange bane - når det tager 
overhånd – at være åreladende for foreningsliv, faglighed og politikudvikling.

DPSP mener, at der skal etableres en teknisk afvikling af DP’s hybride GF, der sikrer en videst mulig oplyst, 
personligt forpligtende demokratisk proces. Forslag til en GF-app:

• GF-app’en fungerer kun når live streaming med billede af online deltagere er slået til, og kan tilgås  
            af deltagerne på GF
• Deltagelse i en afstemning forudsætter at GF-app’en er aktiv under hele det pågældende dagsor- 
            denspunkt. Hopper man af App’en undervejs, kan der ikke stemmes
• Tidspunkter for afstemninger forvarsles ikke
• Der sendes ikke påmindelse (fx i en GF-app) når et forslag sættes til afstemning
• Afstemninger sker i realtid

I DPSP afholder vi fysisk GF, ligesom møder og kurser langt overvejende afholdes fysisk. Vi vurderer, at 
dette bedst fremmer netværksdannelse, dynamik, fagligt udbytte, flow, ansvarlighed, dialog, fællesskab, 
kreativitet og meningsdannelse. 

Alle medlemmer af selskabet ønskes et godt nytår !

På bestyrelsens vegne
Klaus Pedersen, Formand f. DPSP
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 8. MARTS 2022 KL. 17-18.15
Olivia Brasserie

Vintapperstræde 37, 5000 Odense C

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag.
Vi indkalder hermed til generalforsamling i DPSP d. 8. marts 2022. Det er ikke muligt at deltage i gene-
ralforsamlingen virtuelt. Sammen med denne indkaldelse findes DPSP’s regnskab for 2021. Forslag til 
dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke 
indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. 

Tid: Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, 5000 Odense C
17.00 – 18.15 Generalforsamling
18.15 - 19.45 Foredrag v/ Mikkel Auning-Hansen: 
Narrativ eksponeringsterapi (NET) med multi-traumatiserede flygtninge
Mikkel Auning-Hansen er specialist i psykotraumatologi og behandlingsansvarlig klinisk psykolog ved 
RehabiliteringsCenter for Traumatiserede.

NET er en behandlingsprotokol udviklet til behandling af multitraumatiserede mennesker der ofte har en 
anden kulturbaggrund end psykologen. NET behandling hviler på et stærkt evidensgrundlag og fokuse-
rer på kernesymptomerne for PTSD. NET er udviklet til at kunne fungere med få ressourcer, på tværs 
af kultur- og sprogbarrierer - og har været særligt anvendt i NGO sammenhænge i centralafrika, både til 
voksne og såvel som børn og unge. 

I store dele af vesteuropa er NET bredt anerkendt som en referencebehandling på traumekliniker der 
behandler flygtninge med PTSD og relaterede senfølger af krig og flugt.

Mikkel Auning-Hansen er Specialist i Psykotraumatologi og arbejder til dagligt med multi-traumatiserede 
flygtninge ved RCT Rehabiliteringscenter for Traumatiserede. Med udgangspunkt i sit daglige arbejde 
med svært traumatiserede flygtninge vil han give en let indføring i arbejdet med denne særligt sårbar 
gruppe og anvendelsen af NET som behandlingsmetode.

19.45 – 22.00 Middag
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Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg: (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Ka-
ren Aursand & Anne Vonger Kaas

Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette 
Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget)

Suppleanter: 
På valg: (genopstiller): Henriette McKenzie Rønhof Sloth
Ikke på valg: Krista M. N. Straarup

Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages meget gerne på generalfor-
samling@dpsp.dk af hensyn til forberedelserne.

Dagsorden til DPSPs generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2022
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10.Eventuelt 

Arrangør: DPSP v/ Mette Vinum, Karen Aursand, Malene Hinrichsen 
& Henriette Rønhoff Sloth
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Ad. Pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til tilføjelse under §3:
• Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med andre relevante selskaber Specialpsykologisk Diagno-
seudvalg (SPDU). SPDU er et fagligt uafhængigt udvalg.

Motivering: 
Bestyrelsen har i samarbejde med Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børn- og Ungdomspsykia-
tri (SSPP), Selskab for Psykologisk Psykiatri (SPP), Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) 
i 2020 nedsat Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU har opnået repræsentation i Sund-
hedsdatastyrelsens ICD-11 Kernegruppe. Bestyrelsen mener derfor SPDU bør opnå status af at være et 
vedtægtsbestemt udvalg.

Forslag til ændring af §4
Gældende vedtægt:
Der kan optages kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der går ind for formålsparagraffen. 
Optagelse i Selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren. 

Ændringsforslag:
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der går ind for formålsparagraffen. Optagelse 
i Selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren. 
Kontingent for studerende er 50% af det til enhver tid gældende kontingent. 

Motivering:
Bestyrelsen ønsker at åbne for, at psykologistuderende kan være medlem af selskabet. 

Forslag til ændring af en del af §5
Gældende vedtægt:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende med-
lemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 
af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indeholder 
dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning 

Ændringsforslag:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlem-
mer. Studerende kan ikke stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved afstemninger, 
hvor de studerende må stemme, tæller en studerendes stemme som ½ stemme. Ekstraordinær general-
forsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder 
herom. 
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage 
efter fremsættelse af anmodning. 

Forslag til ændring af en del af §6
Gældende vedtægt:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand, næstforkvinde/mand 
og kasserer. 
• Generalforsamlingen kan vælge op til tre suppleanter. Suppleanterne har ikke stemmeret.
Ændringsforslag
Gældende vedtægt:
Bestyrelsen består af 7 kandidatmedlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand, næstforkvin-
de/mand og kasserer. 
• Generalforsamlingen kan vælge op til tre kandidatmedlemmer som suppleanter. Suppleanterne 
har ikke stemmeret.
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Personality Pathology Grows Up
-	 Classification	Issues	&	Treatment

DPSP is honoured to present one of the world’s leading capacities in classification & treatment related 
to developmental psychology and developmental psychopathology. Despite the fact that the diagnosis 
of personality disorder in youth is legitimized in psychiatric nomenclature (DSM 5 and the ICD-11) as 
well as national treatment guidelines, personality disorder is not routinely assessed for or treated in most 
child and mental health services. 

This seminar will review the existing evidence base for BPD in adolescents, followed by a discussion and 
demonstration of evidence-based approaches to the assessment and treatment of BPD in adolescents, 
with a specific focus on the development of identity in adolescence and a mentalization-based approach 
to understanding and treating personality pathology.

Carla Sharp, PhD is Professor in the Clinical Psychology doctoral program at the University of Houston 
and Associate Dean for Faculty and Research. She is also the Director of the Adolescent Diagnosis 
Assessment Prevention and Treatment Center and the Developmental Psychopathology Lab at the Uni-
versity of Houston. Her work has significantly advanced the scientific understanding of the phenomeno-
logy, causes, correlates and treatment of personality pathology in youth. She is the recipient of the 2016 
Mid-career award, North American Society for the Study of Personality Disorders and the 2018 Award 
for Achievement in the Field of Severe Personality Disorders from the Personality Disorders Institute and 
Borderline Personality Disorder Resource Center, New York. She is the current President of the Interna-
tional Society for the Study of Personality Disorders, Associate Editor for APA journal Personality Disor-
ders: Theory, Research and Treatment, and a workgroup member for updating the American Psychiatric 
Association practice guidelines for BPD. She is the current President of the International Society for the 
Study of Personality Disorders (NASSPD) and Associate Editor for Personality Disorders: Theory, Re-
search and Treatment. She has published over 290 peer reviewed publications (h-index 63), in addition 
to numerous chapters and books, including Handbook of Borderline Personality Disorder in Children and 
Adolescents (Springer, 2013). Her work has been funded by the NICHD, NIAAA, NIMH, the Brain and 
Behavior Research Foundation and other foundations

 

 Friday September 30th 2022
Radisson Blu Scandinavia

DPSP International Seminar 
Copenhagen

Carla Sharp
Professor PhD 
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PROGRAM
8.50-9.00 Introduction
9.00-10.30 Session 1 Evidence for BPD in Adolescents: State-of-the-science information on   
                        the conceptualization of BPD adolescents
10.45-12.15  Session 2 Development of Identity: Research on the normative development of 
                        personality and identity during adolescence. Deviations from normative 
                        developmental trajectories
Lunch

13.15-14.45  Session 3 Demonstration of Evidence Based Assessment & Treatment: Structured 
                        and clinical assessment tools for adolescents with BPD, conceptualized through       
                        the lens of identity development and mentalization

Coffee & Cake

15.05-16.30  Session 4 Mentalization-Based Treatment of Personality Pathology: 
                        MBT for adolescents

16.30      Book Signing & Wine Reception

Time and Place:
Friday September 30th 2022, 8:50-16:30. Morning Buffet & Registration 7:30.  Radisson Blu Scandinavia 
Hotel, Amager Blvd. 70, Copenhagen, Denmark.

Registration: 
• DKK 1190: Members of the Danish Psychotherapeutic Society for Psychologists 
• DKK 1890: Other members of the Danish Psychological Association
• DKK 890: Student Members of the Danish Psychological Association
• DKK 3090: Other Academics & Professionals
Fees includes tax, morning buffet, lunch and afternoon coffee & cake. EAN billing is not possible. Psy-
chologist members of the Danish Psychological Association can apply for membership via dpsp.dk. 
Yearly membership fee DKK 150.

Application dpsp.dk
Deadline for application August 19th 2022. Rules for registration & cancellation dpsp.dk

Merit: Expected approved with 6 hours in specialist programs.

Organizer: DPSP by Mette Weiss Mose, Kirsten Rosenkrantz Grage, Finn Korsaa & Klaus Pedersen

”
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Af Finn Korsaa

Den 12. november 2021 afholdt DPSP et internationalt seminar på Radisson Royal Hotel i København, 
med en af verdens førende psykoterapeuter, den 74-årige Jeffrey K. Zeig, der er bosat i USA. Han er 
grundlægger og direktør for The Milton H. Erickson Foundation, og har udviklet en bemærkelsesværdig 
psykoterapeutisk holdning, der udmærker sig ved en fortrolighed med de forskellige psykoterapeutiske 
skoler. Dog er han solidt forankret i oplevelsesorienteret psykoterapi og kan siges at være ekspert i erick-
sonian hypnoterapi - som man blandt andet kunne mærke i hans brug metaforik og historiefortælling. 

Denne spændvidde i hans forståelse kom til udtryk i det synspunkt at al psy-koterapi har en begyndelse 
og at dette øjeblik er afgørende for terapiens forløb. Det drejer sig om at hjælpe klienten til at åbne sig, 
og det drejer sig om at hjælpe klienten til at forsone sig med sin skæbne. Ordet skæbne er ganske vist 
for længst skrevet ud af den fagpsykologiske terminologi, selv om de fleste går ind for den i praksis. Til 
gengæld tror moderne mennesker blindt på den frie vilje. 

Men Zeig behøvede ikke at bruge hypnose for at vise, at tanken om den frie vilje er en illusion. Den hav-
de man i øvrigt allerede lejlighed til at more sig over ved serien Radisserne fra 1970’erne: Trine slog en 
bod op med skiltet: ”psykiatrisk hjælp 25 øre”. Til denne bod kom den fortvivlede Søren Brun og fortalte 
at han var deprimeret, hvortil Trine svarede: ”Hold op med det, tak 25 øre”. En sådan magi er ikke uden 
muligheder i moderne psykoterapi, hvor illusionen om viljens frihed forekommer ganske selvfølgelig. At 
den samtidig har en stor fremtid for sig som ideologi blev betonet for nyligt med udgivelsen af Christian 
Jungersens nye roman: Du kan alt.  

Zeig påpegede imidlertid at man end ikke kan bestemme sit eget humør. Man kan ganske vist nok sige 
til sig selv: jeg vil være glad, men det bliver man ikke fornøjet af. Man kan bekæmpe sin surhed, men 
det bliver man ikke medgørlig af. Og man kan have en vilje til at styre sin vrede, men det bliver man ikke 
mild af. End ikke den flygtige interesse lader sig styre. Zeig gjorde opmærksom på at denne uformåen-
hed er baggrunden for en konservatisme, der ikke lader sig udfordre af forstandens krav om kreativitet 
og innovation. Zeig tog dog ikke parti i den klassiske modsætning mellem fornuft og følelser. Tværtimod 
mente han, at man som psykoterapeut bør bruge fornuftens redskaber så langt som overhovedet muligt. 
Zeigs kup var at vise, at det er muligt at åbne, det lukkede sind ved ganske enkle midler. Han demon-
strerede hvordan billedkunst, film og musik uden videre kan og spurgte retorisk: hvorfor bruger psykote-
rapeuter ikke en sådan viden? Hvorfor betjener psykoterapeuter sig ikke af kunstenerens indsigt? 

Zeigs brug af metaforik og tegn indgår i hans forsøg på at kommunikere med sine klienter og er for så 
vidt beslægtet med Søren Kierkegaards filosofi om at man skal møde sin læser der hvor han er og derfra 
lede eller forføre ham til den ændring, der er en nødvendighed hvis man skal lykkes med at blive menne-
ske. Kierkegaard mente ligefrem at man måtte bedrage læseren for at føre ham frem til sandheden. 

” Jeffrey	K.	Zeig	i	Danmark

 Zeigs brug af metaforik og tegn indgår i hans forsøg på at kommunikere med sine klienter 
 og er for så vidt beslægtet med Søren Kierkegaards filosofi om, at man skal møde sin læser 
 der hvor han er og derfra lede eller forføre ham til den ændring, der er en nødvendighed hvis 
 man skal lykkes med at blive menneske.
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Man møder synspunkt i Enten-Eller, hvor to former for forførelse bringes i spil: En kvinde kan miste sin 
mødom ved den erotiske forførelse, men hun har mulighed for at miste sine illusioner hvis hun lader sig 
forføre af Kierkegaards ord. 
 
Hvor Kierkegaard skrev om forførelse, talte Zeig om fremkaldelse. Hvor Kierkegaard vil føre spidsbor-
geren ud af sin tro på, at hans valg er noget han selv har fundet på, vil Zeig hjælpe sin klient ud af den 
fastlåste tilstand han befinder sig i og frem til en sjælelig tilstand hvorfra det er muligt at forsone sig med 
livets problemer. Derved åbnede Zeig for et ældgammelt problem om angsten for at lade sig forføre til at 
acceptere sin skæbne. Amor fati var Nietzsches navn for denne mulighed og Zeig sluttede dagen af med 
at demonstrere hvordan det folder sig ud i den terapeutiske virkelighed. 
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Formand:  
Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Næstformand:  
Kirsten Rosenkrantz Grage
Mail: kirsteng@privat.dk

Kasserer:  
Finn Korsaa
Mail: fkorsaa@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Mette Vinum
Mail: mette.meleschko@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:  
Malene Hinrichsen
Mail: psykolog@mahi.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Anne Vonger Kaas
Mail: anne.vonger@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Karen Aursand
Mail: karenaursand@gmail.com

Suppleant: Henriette Rønhof Sloth
Mail: psykolog@henriettesloth.dk

Suppleant: Krista M. N. Straarup
Mail: kristasteen@msn.com 

 

 

Sekretariat:
Sekretær: Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

Århus-udvalget: Mette Weiss Mose 
(koordinator), Ole Karkov Østergård, 
Krista Straarup, Claus Hemmingsen & 
Klaus Pedersen

Odense-udvalget: Malene Hinrichsen 
(koordinator) & Henriette McKenzie 
Rønhof Sloth

København-udvalget: Karen Aursand, 
Kirsten R. Grage, Finn Korsaa, Mette 
Vinum & Anne Vonger

Medietek-udvalget: Birgit Vrang (koor-
dinator), Jens Berthelsen, Birgitte Brun 
& Werner Regli

Online udvalget: Marie Drengsgaard & 
Iben Sejerøe-Szatkowski

Specialpsykologisk Diagnoseudvalg: 
Klaus Pedersen (formand), Sebastian 
Simonsen (DPSP), Bo Bach (SPP), 
Birgitte Bechgaard (SPP), Sune Bo 
(SSPP), Mickey Kongerslev (SSPP), 
Anne Randers (SPBU) & Ditte Lammers 
Vernal (SPBU).
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DPSPs’ Internationale seminarer 1990-2022

Ludvig Igra 1997, Mary Morgan & Stanley Ruscynski 1999, Alan Shore 2000,
Korsgaard & Gammelgaard & Pedersen 2001, Bo Jacobsen 2002, Ulla Giersing 2002, 

David E. Scharff 2003,  Henk Schutt 2008,  Margaret Stroebe 2008,  Bobby Zachariae 2016, 
V.B. Ekroll 2016,  A.F.Jensen 2016,  Stig Poulsen 2016, 

Geoffrey M. Reed 
2018

Carla Sharp 
2022

Mary Lamia 
2019

Cary S. Kogan 
2018

Paul Gilbert 
2017

Jeffrey K. Zeig 
2021
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Peter Fonagy 
2006 

Paul Salkovskis 
1998 & 2004 

Cloé Madanes 
2008 

Daniel Stern 
2005 

Nancy MCWilliams 
2009

Leslie Greenberg 
2010

Irvin Yalom 
2007

Patricia C. Della Selva 
2012

Finn Skårderud 
2012+2015

Emmy Van Deurzen 
1996 + 2014

Jon Frederickson 
2016

David Schnarch 
2014

M. Helge Rønnestad 
2016

Bruce Perry 
2017

Sigmund Karterud 
2011

Alan Fruzzetti 
2013

Atle Dyregrov 
2011

Scott Miller 
2013

John F. Clarkin 
2015

Ernesto Spinelli 
2002 - 2007 - 2009


