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GRATIS FYRAFTENSMØDER! 

Efter afholdelse af foråret og sommerens fyraftensmøder, er det 

blevet besluttet at fyraftensmøderne er gratis for medlemmer af 

PSKS. Dels vil vi gerne gøre det så nemt og omkostningsfrit for 

vores medlemmer, og dels måtte vi konstatere, at kassererarbejdet 

langt overskyggede gevinsten ved at tage et lille beløb for 

deltagelse.  

Det betyder altså, at fremadrettet vil alle fyraftensmøder være 

gratis for medlemmer af PSKS. For ikke-medlemmer der ønsker 

at deltage i fyraftensmøderne, er der stadig et deltagergebyr. 

PLANERNE FOR 2020 

Vi er gået 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.  

GENERALFORSAMLING 

D. 28. november kl. 16-18 afholdes Generalforsamling på Dansk 

Psykologforening i København. Vi håber at se så mange af jer som 

muligt! 

Inden Generalforsamlingen har man mulighed for at deltage i det 

vigtige og spændende kursus Samtalen om sex. Formålet med 

kurset er, at deltagerne bliver teoretisk klogere på, hvordan man 

kan spørge ind til seksualitetens rolle i klienternes liv, for at 

undersøge, hvorvidt der er spørgsmål eller udfordringer i 

klientens seksualliv, der kan være relevante at behandle i 

samtaleterapien. Derudover vil deltagerne få nogle konkrete tiltag 

med hjem til hvordan man kan bryde det berømte tovejstabu, der 

gør at emnet sex i sidste ende ikke bliver berørt af hverken klient 

eller behandler, og dermed bortfalder en vigtig ressource i 

menneskers liv. Underviser er Karina Kehlet Lins, der er psykolog 

i både København og Berlin, og som bl.a. har skrevet bogen 

ARRANGEMENTER I 2019 

Fyraftensmøder: 

• 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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Samtalen om sex. Kurset afholdes d. 28/11 kl. 9-16 og koster 1200,- kr for medlemmer af DP og 500,- kr. for 

studerende medlemmer. I tilmelder jeg på hjemmesiden. 

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 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. Begge uddannelser bliver udbudt som internatuddannelser og kommer til at foregå på 

Marienlyst Strandhotel. 

Bemærk at der er ansøgningsfrist til Basal Klinisk Sexologi d. 31. december 2019.  

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

KONFERENCE-NYT 

Styrelsen i PSKS har været velrepræsenteret på diverse internationale konferencer i år.  

I juni deltog Nina Lildal-Schrøder på IAFMHS (International Association of Forensic Mental Health System) 

konference i Montreal, Canada. Her præsenterede hun sin forskning om personalets holdning til at tale om 

seksualitet med patienterne på en retspsykiatrisk konference. IAFMHS har efterfølgende udgivet en kort artikel 

om Ninas arbejde. 

I september deltog Rikke Pristed og Nina Lildal-Schrøder på NACS (Nordic Association of Clinical Sexology) 

konference i Göteborg, Sverige. Rikke og Nina afholdt en pre-conference workshop om SSA (Self Sexual 

Acknowledgement).  

I oktober deltog Rikke Pristed og Nina Lildal-Schrøder på WAS (World Association of Sexual Health) 

konference i Mexico City, Mexico, hvor de var inviteret til at præsentere deres arbejde med SSA i Danmark, på 

et symposium der handlede om hvordan de nordiske lande arbejder med SSA.  

I skrivende stund arbejdes der hårdt på at planlægge en stor sexologisk konference i Aalborg november 2020. 

Konferencen bliver et samarbejde mellem EFS (European Federation og Sexology) og NACS (Nordic 

Association of Clinical Sexology). Vi skal nok sørge for at holde jer opdateret, og vil opfordre alle der går med 

den slags drømme, om at lægge hovederne i blød og være klar til at indsende abstracts, når den tid kommer.  

 

På vegne af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologis styrelse, 

Nina Lildal-Schrøder 

Forperson af PSKS 

http://www.blivsexolog.dk/

