
FAGLIGT PROGRAM – Vingsted 2005 

Tirsdag 27. september 2005  
09.00-09.45: Ankomst og kaffe m. brød i forhallen.  
09.45-10.00: Velkomst v. Rie Rasmussen, Formand for PKS  
10.00-12.00: Oplæg v. Tom Andersen, Prof. i Psykiatri fra Tromsø Universitet, Norge – 
”Udtrykkenes formende og forheksende kraft”.  
12.00-14.00: Frokost og tjek ind.  
14.00-17.30: Oplæg v. Tom Andersen, Prof. i Psykiatri fra Tromsø Universitet, Norge – 
”Udtrykkenes formende og forheksende kraft” fortsat.  
18.30-19.30: Middag  
20.00- PKS Generalforsamling.  

  

Onsdag 28. september 2005  
08.00-09.00: Morgenmad.  
09.00-12.00: Workshops  
Maya Ulrich, Cand. Psych.: ”Det ubevidste sprog – hypnoterapi”  
Henning Strand: , ledende psykolog af PPR, Herlev: ”Sproget i PPR’ konsultative arbejde i forhold 
til grupper, institutioner og systemer”.  
Lars Koberg Christiansen, Cand. Psych.: "Hvordan jeg har det? - det må du jo vide, du er 
eksperten"  
Bente Lynge: Cand. Pæd. Psych. og Imago terapeut: ”Ka’ man snakke sig til at få, hvad man 
ønsker?”  
Janne Graff, Cand. Psych. & Ane Wermer, Cand. Psych.: ”Sprog og Narrativitet - En sproglig 
legeplads med udgangspunkt i narrativ tænkning”.  

12.00-14.00: Frokost.  

14.00-17.00: Workshops:  
Maya Ulrich, Cand. Psych.: ”Det ubevidste sprog – hypnoterapi”  
Henning Strand: , ledende psykolog af PPR, Herlev: ”Sproget i PPR’ konsultative arbejde i forhold 
til grupper, institutioner og systemer”.  
Lars Koberg Christiansen, Cand. Psych.: "Hvordan jeg har det? - det må du jo vide, du er 
eksperten"  
Bente Lynge: Cand. Pæd. Psych. og Imago terapeut: ”Ka’ man snakke sig til at få, hvad man 
ønsker?”  
Janne Graff, Cand. Psych. & Ane Wermer, Cand. Psych.: ”Sprog og Narrativitet - En sproglig 
legeplads med udgangspunkt i narrativ tænkning”.  
(Fyldig præsentation af workshops - se www.dp.dk)  
18.30- Festmiddag og musik v. Jungle Boogie Band  

  

Torsdag 29. september 2005  
08.00-09.00: Morgenmad og tjek ud  
09.00-12.00: Oplæg v. Harry Korman, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, SIKT’s 



modtagelse, Sverige ”Problems, projects, miracles and exceptions or you never know what question 
you asked before you heard the answer”  
12.00-13.00: Frokost  
13.00-15.45: Oplæg v. Harry Korman, Psykiater i børne- og ungdomspsyiatri, SIKT’s modtagelse, 
Sverige ”Problems, projects, miracles and exceptions or you never know what question you asked 
before you heard the answer” fortsat  
15.45-16.00: Farvel og på gensyn v. Rie Rasmussen, Formand for PKS  

Tom Andersen, Speciallæge i psykiatri, Professor i socialpsykiatri ved Tromsø Universitet, Norge. 
Forfatter til mange børger og artikler om systemisk terapi og konsultation, som han har arbejdet 
med siden 70-erne. Særligt inspireret af Milano-gruppen (Cecchin, Prata, Selvini, Boscolo). Tom 
Andersens arbejde er endvidere kendetegnet ved respektfuldhed og stor opmærksomhed på 
betydningen af vores brug af ord og sproget.  

  

Oplæg til kurset:  
"Udtrykkenes formende og forheksende kraft”  
Vore udtryk, hvor talen er en vigtig del, er svar på de indtryk vi udsættes for. Vore udtryk, f.eks. 
ordene, er ud over at være svar også henvendelser til andre, en henvendelse som i sin tur også 
ønsker et svar. Udtrykkene vil også forme vore liv og forhekse vor forstand.  

Det menneskelige er at svare på de indtryk vi udsættes for. Vore liv består i at svare.  
Våre svar gøres ved hjælp forskellige udtryk, og udtrykkene fortæller både noget om os selv og 
desuden indeholder de forventninger (ønsker) om hvad vore næste skridt kan være, desuden  
formes vi, både kroppe og forstand, gennem våre udtryk.  
Udtrykkene bliver dermed, på set og vis en skabende (nærmest hellig) handling.  
Vore udtryk hjælper os også til at beskrive det vi står midt i og hvordan vi skal gå videre.  
Når vore beskrivelser ikke strækker til kommer vi i vanskeligheder; det hele kan endog stoppe op.  

Da gælder det at møde en god hjælper, som kan være med til at finde en beskrivelse vi kan bruge 
for at komme videre.  

I denne sammenhæng må vi se bort fra alle teorier og alle forklaringer; beskrivelserne må komme i 
deres sted.  

Video-eksempler.  

  

  
Harry Korman, Malmø, læge og specialist i børne og ungdomspsykiatri, legitimeret psykoterapeut 
og supervisor i familieterapi. Har arbejdet indenfor psykiatri og børnepsykiatri og 
misbrugsbehandling  

Har siden 80-erne arbejdet med løsningsfocuseret korttidsterapi - inspireret af Steve deShazer og 
Insoo Kim Berg - i familieterapi og med heroinmisbrugere i ”herionprojektet på Børne og 
ungdomspsykiatrien i Malmö.  



Siden 1996 medstifter af SIKT (Bergsgatan 20, Malmö) ”med både familjer, barn, vuxna och par, 
og handleder och undervisar innom missbrugsvård, arbejdsmarknadsverk, kriminalvård, socialvård, 
skolhälsovård, psykiatri och barnpsykiatri”. Er endvidere forfatter til bøger og artikler.  

Oplæg til kurset:  
Problems, projects, miracles and exceptions or you never know what question you asked before you 
heard the answer.  
Solution focused conversations differ from ordinary conversation and are similar to ordinary 
conversation and require specific language skills that we all know but are not normally aware of.  
Through the use of videoexcerpts I will talk about some of the specific techniques and skills and 
choices that solution focused therapists do that makes a solution focused conversation different both 
from ordinary social conversations and other therapeutic conversations.  

  

  
Maya Ulrich, cand. psych  
Kandidat fra 1983. Autoriseret. Har arbejdet med hypnose siden 82. Dannede den første 
hypnoseforening i Danmark for psykologer læger og tandlæger i 83.  
Været fuldtids praktiserende siden 1989.  
Har individuelle voksen-forløb, hvor størstdelen af terapiforløbet foregår med klienten i trance.  
Har undervist i hypnose på kurser og på KUA og i dansk psykologforening .  
Løbende træningsgrupper og supervision af psykologer.  
Terapeutiske metoder benytter bl.a.: regressionsterapi (Don Ebrahim), symboldrama(Hanscarl 
Leuner), the personal totem pole process (Gallegos) NLP (Bandler og Grinder).  

  

Oplæg til Kurset  

I hypnoterapi arbejder man med strukturer, mekanismer og lovmæssigheder i det ubevidste. Man får 
adgang til fortrængte hændelser, traumer og førsproglige oplevelser (fra fødslen til 3-årsalderen) og 
kan hermed bearbejde disse oplevelser, så man ophæver den følelsesmæssige energibinding og det 
spontane tvangsmæssige reaktionsmønster, som disse oplevelser har været årsag til.  
For at arbejde med det ubevidste, må man kunne tale det ubevidstes ”sprog”.  
Det er et sprog, som er arketypisk, og derfor også til dels tværkulturelt, tværsprogligt og ahistorisk.  
Sproget benytter sig af billeder, metaforer, indirekte meddelelser og poesi – man kunne kalde det 
følelsernes sprog.  
Det kræver en del træning og erfaring at lære gloserne i ubevidst’sk, at lære at forstå, hvad det 
ubevidste fortæller os om udviklingsprocesser, helingsprocesser, forhindringer og 
løsningsmuligheder.  
Workshoppen vil illustrere for deltagerne elementer af dette sprog, og hvad det fortæller os gennem 
tegninger, enkelte gruppeøvelser og demonstrationer.  

 
Lars Koberg Christiansen, Cand.psych.  
Autoriseret. Privat praktiserende psykolog i Albertslund.. Har ydernummer inden for sygesikringen. 
Har specialistgodkendelse i psykoterapi og supervision.  



Gennem de seneste tyve år arbejdet i det tværkulturelle felt som psykoterapeut, supervisor og 
underviser. Kursusvirksomhed om tværkulturelt psyko-socialt arbejde i Danmark, Sverige, Norge, 
Kroatien og Bosnien.  
Medforfatter på: Undskyld, men det er min første krig. Dafolo 1999  
Se det er mig i stormvejr.  
Skilsmissebørn og samværskonflikter. Nyt juridisk Forlag 2000  

Oplæg til kursus  
"Hvordan jeg har det? - det må du jo vide, du er eksperten"Workshop om tværkulturelt psykolog-
arbejde. Det tværkulturelle psykologarbejde udfordrer vores traditionelle sproglige redskaber. 
Hvordan gøre sig forståelig? Hvordan sikrer, at man selv forstår?Hvordan håndterer meget 
forskellige forventninger til den professionelle indsats? Hvorledes håndterer uvante 
udtryksmåder?Workshoppen vil beskrive og diskutere det tværkulturelle psykologarbejde som et til 
tider tyngende til tider meget inspirerende fagområde.  

  

Janne Graff Jensen, cand.psych.  
Systemisk og narrativ efteruddannelse.  
Autoriseret og godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi og 
i arbejds- og organisationspsykologi.  
Har siden 1994 arbejdet med konsulentopgaver, som supervisor, terapeut og underviser. Partner i 
firmaet ”inpraxis” siden marts 2002.  

Ane Wermer cand.psych.  
Systemisk og narrativ efteruddannelse.  
Autoriseret og godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi og 
i arbejds- og organisationspsykologi.  
Har siden 1990 arbejdet med konsulentopgaver, som supervisor, terapeut og underviser. Partner i 
firmaet ”inpraxis” siden august 2004.  

 
Oplæg til kursus:  
Sprog og Narrativitet En sproglig legeplads med udgangspunkt i narrativ tænkning  

Narrativitet og den narrative terapi lægger sig op ad den postmoderne tænkning, hvor sprog og 
sprogliggørelse indtager en central betydning, idet viden om verden og forståelsen for os selv og 
vores liv bliver skabt af - og foregår i sproget.  

En central antagelse i denne tænkning er, at vi mennesker strukturerer vores erfaringer gennem den 
måde, vi fortæller om os selv på. Det er gennem de historier vi fortæller om os selv at vores 
erfaringer bliver forstået/tolket.  
At fortælle en historie om sig selv er også en social interpersonel handling, hvor modtageren af 
historien så at sige ”trækker den ud” af fortælleren.  
Den narrative terapi sætter fokus på - gennem sprogliggørelse - at skabe muligheder for fortælling 
og genfortælling af historier.  

I workshoppen vil vi sætte teoretisk og metodisk fokus på:  



- dekonstruktionsbegrebet.  
- ”the absent but implicit” – (det modsatte er altid tilstede, for at et ord kan give mening).  
- eksternaliserende samtaler (specielt med eksempler i forhold til arbejde med børn)  
- at interviewe den internaliserede anden  

  

  

Bente Lynge, cand. Psych.  
Autoriseret psykolog og imago-relationsterapeut. Hun arbejder med anerkendende kommunikation 
og pædagogik og forener i sin praksis anerkendende, narrative og kognitive metoder. Bente Lynge 
er medforfatter til bogen ”Slip anerkendelsen løs”, Frydenlund og ”Anerkendelse i børnehøjde”, 
Dansk psykologisk Forlag, samt undervisningsmaterialet ”Ha´det godt i skolen”, DCUM.  
Ud over at være selvstændig psykolog, arbejder Bente Lynge i en åben rådgivning på N. Koch 
Skole, Århus og som psykolog på heldagsskolen kridthuset, Mariager.  

  

Oplæg til kurset:  
Ka´man snakke sig til at få, hvad man ønsker?  
Anerkendende kommunikation er ikke hovedløs rygklappen eller tom fortrængning af alt, hvad der 
gør ondt i livet, men mere en måde at fremme lærings- og udviklingsprocesser.  
Anerkendende kommunikation eller Appreciative Inquiry undersøger og udforsker 
succesoplevelser, drømme og ønsker, frem for problemer og fejl.  
Workshoppen giver et bud på, hvorfor anerkendende kommunikation virker, ideer til, hvordan det 
kan bruges, og en mundsmag af praksis. Gennem konkrete eksempler fra f.eks. terapeutiske 
samtaler med børn, relationsarbejde, evaluerings – og udviklingsprocesser og specialpædagogikken, 
får du inspiration til din egen praksis.  

Tanken er, at når vi taler om det, vi sætter pris på i livet – går på opdagelse i de situationer, hvor 
tingene lykkes, når vi deler erfaringer og drømme og ønsker med andre, skaber vi mere af det.  
Anerkendende kommunikation udforsker vores erfaringer gennem interview og historiefortælling. 
Det træner vores evne til at analysere, hvad der egentlig sker, og til at sætte ord på, så automatiske 
tanker og antagelser udfordres.  

Anerkendende kommunikation skaber og leger med forestillingsbilleder, drømme og veje at gå ad.  
Fortællingen skaber resonans til positive følelsesmæssige oplevelser, og oplevelsen af at føle sig set 
og hørt giver mod til at gå i kast med udfordringer, udvikle mestringsstrategier og opbygge 
ressourcer.  

  

  

Henning Strand, cand. Psych.  
Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og i pædagogisk psykologi. Endvidere 
er Henning Strand ledende psykolog i PPR-Herlev.  



 
Oplæg til kurset:  
Konsultativt arbejde i en PPR- kontekst..  
Hvordan kan vi samskabe og rekonstruere den sociale virkelighed gennem konsultative processer.  
I psykologisk rådgivning og behandling har udvikling af konsultative tilgange nu været 
dagsordenen gennem mange år. Men hvad er det for tankeformer, forholdemåder og teknikker der 
karakteriserer disse former for konsultation, og hvordan bruges sproget og kommunikation i bredere 
betydning i konsultative, forandringsskabende processer. 

 


