
 

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER 

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 

Formandsberetning 2004-2005         Årsberetning ( 15/3 2004 – 10/3 2005) 

                                                                Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i den omtalte periode bestået af: Werner Regli (formand), Kirsten Grage (næstformand), Lars 
Marcussen, Lisbeth Sanders, Anne Vonger Pedersen, Klaus Pedersen (suppleant). Selskabets nye sekretær Susanne 
Avlastenok overtog posten fra l. juni 2004.  

Selskabets møder og aktiviteter. 

Mødevirksomhed: Der har været afholdt 7 medlemsmøder, heraf et heldagsmøde og en heldagsworkshop i Århus:  

.:. 5/5: Knud Hjulmand: Empati, Identifikation og modoverføring 

.:. 15/9: Bo Møh1: Selvmutilerende adfærd - teori og behandling  

.:. 22/1O: Heldagsmøde med Paul Salkovskis:  

            “ Rapid and effective cognitive therapy for clinical anxiety disorders “.  

.:. 17/11: Stig Poulsen: Forskning I psykoterapeutisk effekt - rationale og begrænsninger .  

.:. 9/2-05: Judy Gammelgaard: Mellemværende - en diskussion af begrebet Borderline  

.:. 10/3-05: Nicole Rosenberg: Supervisionsvideo  

.:. 27/10-04: Workshop (Århus) med Grethe Bruun: Samtalen med Ericksonian inspiration.  

Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder:  

5/5,9/6,25/8, 15/9,27/10, 17/1104, 19/1,9/2 og 10/3-05 .  

. :. En væsentlig del har været at planlægge og afholde aften- og heldagsmøderne. Vi har også haft et formandsskifte 
til Werner Regli, som har bevirket, at bestyrelsen har brugt kræfter på at finde "sine ben" samt arbejdsstil og 
diskutere og indføre ændringer. Det har blandt andet drejet sig om at indføre nye arbejdsgange i samarbejde med 
vor nye sekretær Susanne Avlastenok.  

.:. Derudover har følgende punkter været diskuteret/behandlet:  

.:. Kassereposten har været krævende og et tilbagevendende tema, som vi har brugt tid på at drøfte de fremtidige 
muligheder for.  

.:. Bestyrelsen har brugt tid på at drøfte vores fremtidige medlemsmøder med henblik på at imødekomme kravene 
til specialistgodkendelse samt vedligeholdelseskravene. Vi har foreløbig valgt ikke nødvendigvis at efterstræbe, at 
vores kurser og aftenmøder bliver tilrettelagt, således at de imødekommer disse krav. Dette af hensyn til ikke at 
begrænse os i valget af foredragsholder og temaer. Vi bestræber os dog hele tiden på at bliver bedre og dermed også 
i stigende grad at forsøge at opfyldet dette krav .  

.:. Videoteket er under stærk forvandling og alle videoerne er nu overspillet fra VHS til DVD.  



Dette gør videoteket fremtidssikret, samt håndteringen af udlån til medlemmerne mere brugervenligt. Det fordrer at 
medlemmerne i fremtiden har PC eller DVD afspiller. Vor sekretær står for udlånets løbende drift.  

.:. DPSP har det løbende samarbejde med patientklagenævnet, som i det forgangene år har bestået i at pege på 
kvalificerede kandidater/psykologer som mulige sagkyndige fagpersoner i nævnet.  

.:. Ny sekretær Susanne Avlastenok er tiltrådt pr. 1. juni 2004 og har derved lettet bestyrelsesarbejdet betydeligt. SA 
vil fremover opgradere vores EDB system og DPSP´s hjemmeside .  

.:. Bestyrelsen har besluttet at pege på Kirsten Grage som næstformand, som en naturlig udvikling til 
styrkelse/aflastning af formandsposten. Lars Marcussen vil grundet stor familieudvidelse træde ud af bestyrelsen. 
Lisbeth Sanders har af samme grund tænkt sig at fratræde kassereposten, men bliver heldigvis i bestyrelsen. LS har 
været en stor hjælp ved regnskabets afslutning i samarbejde med vor nye dygtige sekretær Susanne Avlastenok.  

.:. Bestyrelsen peger på Klaus Pedersen (suppleant) som fuldt bestyrelsesmedlem, da han har stået for 
arrangementer i Jyllandsregionen i flere år, hvilket bestyrelsen har ønsket at styrke .  

.:. Bestyrelsen har ønsket at pege på Mette Vinum og Finn Korsaa, som kommende bestyrelsesmedlemmer og 
Krista Nielsen som suppleant.  

.:. Kerstin Bjorkman vil trække sig fra posten som intern revisor af helbredsårsager.  

                                                                    Werner Regli (formand) 


