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VORES FØRSTE ARRANGEMENTER 

Vores tre første fyraftensmøder er nu løbet af stablen. Grundet 

efterspørgelse valgte vi at holde vores fyraftensmøde om LGBT+ i 

både Århus og København. Der var lidt Facebookforvirring ift. 

datoerne – det beklager vi meget. Amalie Otkjær, som underviste 

til fyraftensmødet, fik rigtig god feedback, og vi har kun hørt glade 

kommentarer. 

Vores fyraftensmøde om Seksuelle subkulturer var velbesøgt og 

skabte god debat. Steen Shapiro fortalte om forskellige 

subkulturer og om hvordan det har ændret sig gennem tiden. 

Arrangementet var velbesøgt og der var en god stemning og 

mange gode spørgsmål og kommentarer. 

Vores første kursus fandt sted Grundlovsdag i Århus. Emnet var 

Psykofarmaka og Seksualitet og vores underviser Jesper Bay 

Hansen førte med kyndig hånd, deltagerne gennem emner som 

Seksuel trivsel, Dual Control Model, Seksualitet og hormoner og 

Seksualitet og medicin. I kan læse her, hvad nogle af deltagerne 

efterfølgende har skrevet om kurset: 

”1000 tak for en fantastisk dag – både oplægget, engagementet 

og forplejningen!” 

”Tak for en fantastisk dag. Fagligt givende og med en skøn 

atmosfære.” 

PLANERNE FOR 2020 

Til vores næste styrelsesmøde går vi i gang med at planlægge 

kurser og fyraftensmøder for 2020. Vi vil dog rigtig gerne høre 

jeres forslag, så hvis du har en god ide, virkelig synes at du 

mangler viden om noget bestemt, eller helt vildt gerne vil 

engagere dig på en eller anden måde, så skriv endelig til os.  

NY UDDANNELSE 

Der er en del af jer, der har henvendt sig for at høre hvilke 

muligheder der er, for at tage en sexologisk uddannelse på et højt 

fagligt niveau. Indtil videre har der været Ålborg Universitet der 

ARRANGEMENTER I 2019 

Fyraftensmøder: 

• Transpersoner. Dato: 11. 

september, kl 17.00 – 18.30 Sted: 

DP København 

• Chem-sex. Dato: 23. oktober, 

kl. 17.00 – 18.30. Sted: DP 

København 

• Sexarbejde. Dato: 13. 

november, kl. 17.00 – 18.30. 

Sted: DP Århus 

Kurser: 

• Samtalen om sex. Dato. 28. 

november, kl. 9-16. Sted: DP 

København 

Andet: 

Generalforsamling: Dato: 28. 

november, kl. 16-18. Sted: DP 

København 

Læs mere om vores arrangementer på 

vores hjemmeside: 

https://www.dp.dk/decentrale-

enheder/psykologfagligt-selskab-for-

klinisk-sexologi/  
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har udbudt en Master i Sexologi og en masse private udbydere af uddannelser på mere eller mindre svingende 

niveau. 

DACS – Danish Association for Clinical Sexology – eller Dansk Forening for Klinisk Sexologi har tidligere 

udbudt en uddannelse, men ikke de seneste år. Den er dog nu kommet tilbage. I april 2020 starter den 1-årige 

Basal Klinisk Sexologi. Når man har Basal Klinisk Sexologi kan man efterfølgende tage Specialist i 

Sexologisk Rådgivning, der forventes udbudt i 2021 og tager 1½ år. Begge uddannelser lever op til NACS – 

Nordic Association for Clinical Sexology kriterier, og efter endt uddannelse kan man søge international 

autorisation hos NACS. Alt efter deltagersammensætningen, vil vi søge om at få godkendt dele af 

uddannelserne til specialistniveau. Begge uddannelser bliver udbudt som internatuddannelser og kommer til at 

foregå på Marienlyst Strandhotel. 

I kan læse mere om DACS uddannelser i Klinisk Sexologi på: www.blivsexolog.dk  

Husk at du stadig som medlem af PSKS får 500,- kr i rabat til følgende kursus: 

SSA – Sexual Self Acknowledgement 

Når man arbejder med seksualitet, er det vigtigt at være fortrolig med emnet, og dermed også med sin egen 

seksualitet. Hvis man ikke er fortrolig med sin egen seksualitet, kan det være svært at være i kontakt med 

andres, på en professionel og fordomsfri måde. 

Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig her: https://www.facebook.com/events/330504477821050/  

På DACS hjemmeside kan I se hvor der ellers afholdes kurser, temadage osv. indenfor klinisk sexologi: 

http://www.klinisksexologi.dk/arrangementer/ 

KONFERENCE 

Dem som brænder efter mere sexologisk viden, kan med fordel kigge på denne her konference: 

https://nacs2019.org/  

Den foregår i Gøteborg til september. 

 

På vegne af Psykologfagligt selskab for klinisk sexologis styrelse, 

Nina Lildal-Schrøder 

Forperson af PSKS 
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