
 
        DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER 

   FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING 

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Ψ   • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S •  Ψ 
• www.dpsp.dk •    

Formandsberetning / Årsberetning  2008 – 2009 

(12.3 2008 – 5.3 2009) 
 

BESTYRELSE: 

 

Klaus Pedersen (KP), formand  

Kirsten Rosenkrantz Grage (KRG), næstformand 

Finn Korsaa (FK), kasserer 

Werner Regli (WR) 

Anne Vonger Kaas (AVK) 

Mette Vinum (MV) 

Krista Nielsen Straarup (KNS) 

Camilla Lahn Sørensen (CLS), suppleant 

Marie Louise Rørne (MLR), suppleant 

 

 

SEKRETARIAT: Lotte Dehli 

 

 

ÅRHUS-UDVALGET: Krista Nielsen Straarup (koordinator), Camilla Lahn Sørensen, Lone 

Gerup Adamsen (LA) og Klaus Pedersen. 

 

 

FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (MH) og Werner Regli. 

 

 

VIDEOTEK-UDVALGET: Werner Regli, Alice Theilgaard, Birgit Vrang og Jens Berthelsen. 

 

 

MEDLEMSTALLET holder sig flot på 1226 mod 1244 sidste år. 

 

 

Selskabets møder og aktiviteter 
 

Kurser, seminarer og aftenmøder: 
 

 12.3 2008 i København: Affektregulering og mentalisering. Aftenmøde med Jens Hardy 

Sørensen. (WR) 

 21.-22.4 2008 i Odense: Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi. 2-dags seminar med 

Susan Hart & Jens Hardy Sørensen. (WR,MH) 

 16.5 2008 i Århus: Sorgprocesser og sorgforskning. Seminar med Margaret Stroebe-Harrold 

& Henk Shut. (CL,KP) 
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 4.9 2008 i Århus: Tilknytning og mentalisering. Seminar med Karen Vibeke Mortensen. 

(LA,KS) 

 8.-9.9 2008 i Odense: Parterapi og mægling. 2-dags seminar med Kirsten Seidenfaden & 

Søren Braskov. (MH,WR) 

 3.10 2008 i København: Strategisk psykoterapi. Internationalt seminar med Cloé Madanes. 

(KP,MV) 

 4.-5.10 2008 I København: Ultimate Relationship Program + Healing the Victim and the 

Victimizer. Kursus med Cloé Madanes. (KP,MV) 

 23.-24.10 + 6.-7.11 2008 i Århus: Forskningsmetodologi. Kursus med Jan Ivanow 

(LB,VB,KP) 

 27.11 2008 i København: Psykologiske profiler. Seminar med Jørn Beckman. (FK) Aflyst 

 22.-23.1 2009 i Odense: Supervisionsteori og etik. Kursus ved Claus Haugaard Jacobsen. 

(MH,WR) 

 5.2 2009 i Århus: Neuropsykologi for kliniske psykologer. Seminar ved Louise Meldgaard 

Bruun & Anne Aagaard Pallesen. 

 

 

Bestyrelsesarbejdet: 
 

 Bestyrelsen har I perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder. 2008: 24.4, 13.6, 20.8, 18.9, 2.10, 

28.11. 2009: 29.1, 5.3. 

 Aktivitetsniveauet har været højt via afholdelse af kurser og seminarer I København, Århus 

og Odense. Bestyrelsen har udført en stor opgave via forberedelse og gennemførelse af 

arrangementerne. 

 Vi er som selskab forpligtet til at støtte specialistuddannelserne, og vi prioriterer derfor 

meritgivende kurser frem for aftenmøder. 

 Bestyrelsen har udpeget og indstillet nye medlemmer af Psykoterapeutisk Fagnævn og 

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 

 Århus-gruppen har fået en koordinator: Krista Nielsen Straarup. 

 Videoteket har igen udvidet sin samling. 

 Lotte Dehli er glædeligvis fortsat DPSPs sekretær, ansat 10-15 timer ugentligt. 

 Vi har inviteret den internationalt kendte Nancy McWilliams til Danmark 4. september 2009 

til vores traditionelle årlige heldagsseminar igen i år på SAS-Radisson, Amager. Temaet er 

Caseformulering. Der følges op med et intensivt kursus med Nancy McWilliams d. 5. 

september. 

 Formanden har deltaget i DP’s Formandskollegium; DP’s Baggrundsgruppe vedrørende 

specialistuddannelsesstillinger for psykologer i psykiatrien; DP’s gruppe vedrørende ledelse 

i psykiatrien og bidraget til opbygning af DP’s borgersite. 

 Bestyrelsen udgiver nyhedsbreve to gange årligt, primært med henblik på at annoncere 

kurser. 
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2008/9 blev et begivenhedsrigt år i selskabet. Vi har afholdt i alt 10 kurser, seminarer og 

aftenmøder heraf flere 2-dags og et 4-dags kurser. Kurserne fordeler sig mellem København, Århus 

og Fyn. Vi har nedsat et Århus-udvalg og et Odense-udvalg til varetagelse af de regionale 

aktiviteter samt et videotekudvalg. Århus-udvalget har peget på Krista Straarup som lokal 

koordinator.  

 

Vi har valgt fortsat at prioritere afholdelse af meritgivende kurser frem for aftenmøder for at støtte 

specialistuddannelserne, og dette ser ud til at opfylde medlemmernes ønsker. DPSP sigter mod at 

repræsentere et bredt udsnit af den videnskabeligt baserede psykoterapi fortrinsvis ved kendte 

psykologer der har høstet anerkendelse ved forskning, forfattervirksomhed eller på anden vis har 

stået i spidsen for grene af psykoterapien. 2008 bød på to helt særlige større arrangementer med 

udenlandske kapaciteter. I oktober havde vi besøg af den internationalt kendte Cloé Madanes, der 

talte om Strategisk Psykoterapi for 150 tilmeldte og skabte en livlig debat, efterfulgt af to dages 

intensivt kursus som fik en flot skriftlig evaluering. Og i maj blev afholdt det hidtil største seminar i 

Århus med 100 deltagere om Sorgprocesser og Sorgforskning ved de internationalt kendte 

sorgforskere Professorer Margaret Stroebe-Harrold & Henk Shut, som Camilla Lahn havde skabt 

kontakten til. Begge arrangementer blev rapporteret i Psykolog Nyt. 

 

Der skal lyde en stor tak til frivillige ildsjæle som Malene Hinrichsen, Fyn-gruppen, Lone 

Adamsen, Århus-gruppen, og Alice Theilgaard, Birgit Vang og Jens Berthelsen som indgår i 

Videotek-gruppen. Videotekgruppen er med til at sikre værdifuldt aktuelt og historisk materiale om 

psykoterapi som medlemmerne har adgang til via en udlånsordning, og de lokale udvalg er med til 

at gøre selskabet landsdækkende. Alle yder en vigtig indsats, selvom de ikke er direkte medlemmer 

af bestyrelsen. DPSP har desuden fået hjælp og stor opbakning af flere menige medlemmer samt 

studentermedhjælpere, som yder en flot indsats i forbindelse med afholdelse af større 

arrangementer. Herudover har DPSP haft et godt samarbejde med mange af Dansk Psykolog 

Forenings medarbejdere i forbindelse med bl.a. regnskab, opdatering af hjemmeside og annoncering 

og pressedækning i Psykolog Nyt. Hermed en stor tak til Dansk Psykolog Forening for den 

afgørende støtte og velvillige opbakning vi altid møder. 

 

DPSP har bidraget til DPs faglige og politiske arbejde via udpegning af medlemmer til 

Psykoterapeutisk Fagnævn, Sagkyndige konsulenter til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, og 

deltagelse i udvalg vedrørende bl.a. specialpsykologstillinger i psykiatrien, ledelse i psykiatrien, 

certificering og akkreditering af test, bidrag til DPs borgersite, samt Formandskollegiet. 

Sidstnævnte omhandlede DP’s politik i forhold til en eventuel kommende psykologmangel. Kan 

visse dele af psykologarbejdet overtages af andre faggrupper under psykologsupervision/ledelse? 

Det skal debatteres mere. Vi er dog af den opfattelse, at videnskabeligt baserede psykologiske 

kerneydelser som psykoterapi, psykologisk undersøgelse og diagnostik ikke kan delegeres til ikke-

akademiske faggrupper. 

 

Sekretariatsmæssigt føler vi os særdeles veludrustet med vores rutinerede sekretær Lotte Dehli, som 

står for størstedelen af medlemskontakten og holder overblik over tilmeldinger til kurser, 

indmeldelser, udmeldelser mm. Lottes indsats er helt central for opretholdelse af vores 

aktivitetsniveau og medlemsservice. 
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Som formand vil jeg igen i år gerne takke hele bestyrelsen for en uvurderlig indsats. Engagementet 

er i top, nye ideer realiseres løbende og arrangementer gennemføres med sikker hånd i et fornøjeligt 

og intenst samarbejde. Mange nye arrangementer er i støbeskeen. Vi afholder Master Class med 

Professor Ernesto Spinelli i Århus senere denne måned og Mette Vinum står i spidsen for vores 

næste store internationale seminar i efteråret 2009 med den verdenskendte psykoanalytiker Nancy 

McWilliams. Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at Werner Regli er i gang med at undersøge 

og dokumentere selskabets historie. 

 

Til slut en varm tak til alle vore gamle og nye medlemmer for jeres interesse og støtte som er 

grundlag for DPSPs udvikling. 

 

Planlagte aktiviteter eller under forberedelse 2008-2009: 
 

 

 Aftenmøde med Preben Hertoft som holder oplæg ud fra bogen De uventede gaver d. 5. 

marts 2009 ved DPSP’s generalforsamling i Dansk Psykolog Forening i København. (FK) 

 2-dags kursus om Kognitiv behandling ved depression v. Specialist i psykoterapi Lene 

Iversen d. 12.-.13. marts i Odense. (WR,MH) 

 2-dags seminar med titlen Practicing Existential Psychotherapy v. Professor, PhD Ernesto 

Spinelli d. 27.-28. marts på Varna Palæet i Århus. (KP,KS) 

 30 timers kursus i Supervisionsprocessens teori og metode v. PhD Claus Haugaard 

Jacobsen i juni i København. (KR,MR) 

 2-dags seminar om Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis. Vurdering, 

miljøbaseret terapi og individuel terapi. V. specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi 

og specialist i psykoterapi Susan Hart d. 14.-15.9 i Odense. (WR,CF,MH) 

 DPSPs årlige internationale heldagsseminar har temaet Caseformulering præsenteret v. 

Dr. Nancy McWilliams på Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager, d. 4. september. 

(MV,AV,KP) 

 Intensiv workshop om Caseformulering v. Dr. Nancy McWilliams d. 5. september i 

København. (MV,AV) 

 Kursus i Neuroaffektiv synkronisering og afstemning i den børne- og voksenterapeutiskek 

proces v. specialist og supervisor Susan Hart d. 7. oktober i København. (WR,SA) 

 Der er hele tiden flere arrangementer under forberedelse. 

 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

Klaus Pedersen 

 

Formand f. DPSP 


