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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: Camilla Lahn (CL) (koordinator), Krista Nielsen Straarup, (forh. koordinator),  
Lone Gerup Adamsen (LA) & Klaus Pedersen.

FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (MH) (koordinator), Werner Regli (forh. koordinator), Tina 
Malchow-Møller & Henriette McKenzie Rønhof

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

MEDLEMSTALLET er steget fra 1226 sidste år til 1401 i år.

Selskabets møder og aktiviteter

Aftenmøder: 
 5.3 2010 i København. Aftenmøde med Claus Haugaard Jacobsen: Parallelprocesser i psykot-
erapi og supervision. (WR & FK)

Kurser & Seminarer:
 12.-13.3 2009 på Fyn. Kognitiv behandling af depression. Kursus med Lene Iversen. (MH & WR)
 8.+9.+10+15.+16.6 2009 i København: Supervisionsprocessen teori og metode. Kursus ved   
   Claus Haugaard Jacobsen og Jan Nielsen. (KRG)
 14.-15.9 2009 på Fyn. Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis
    Vurdering, Miljøbaseret terapi og Individuel terapi ved Susan Hart. (WR, CF & MH)
 7.10 2009 i København. Neuroaffektiv synkronisering og afstemning i den børne- og voksenter   
    apeutiske proces. Kursus ved Susan Hart. (WR & SN (tidl. DPSPs sekretær))
 18.-20. jan. 2010 i København. Mentaliseringsbaseret psykoterapi. Ved overlæge Morten Kjølbye. 
(KRG)

 
Formandsberetning / Årsberetning  2009 – 2010    

 (5.3 2009 – 4.3 2010)
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Internationale heldagsseminarer og Master Classes: 

 27.-28.3 2009 i Århus. Practicing Existential Psychotherapy. Master Class ved Ernesto Spinelli. 
(KP & KS)
 4.9 2009 I København. Caseformulering. Internationalt seminar ved Nancy McWilliams, (MV, AV 
& KP)
 5.9 2009 I København. Caseformulering og Live supervision. Master Class ved Nancy McWil-
liams, (MV, AV & KP)

 
Bestyrelsesarbejdet:
• Bestyrelsen har i perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder.
• Der har været afholdt kurser og seminarer i Odense, Århus og København. Bestyrelsen 
har igen udført en stor opgave via organisering af arrangementerne.
• Selskabet er forpligtet til at støtte specialistuddannelserne, og vi prioriterer meritgiv-
ende kurser frem for aftenmøder.
• Bestyrelsen har til opgave at indstille nye medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og 
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
• Århus-udvalget har fået en koordinator: Camilla Lahn.
• Fyn-udvalget har fået ny koordinator: Malene Hinrichsen.
• Videotekudvalget har udvidet samlingen af psykoterapivideoer samt med optagelser 
af toneangivende psykologer i DK. Videoteket har udarbejdet en samtykkeerklæring for 
AV-optagelse til brug for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
• Lotte Dehli er ansat som DPSPs sekretær 10-15 timer ugentligt.
• Vi har inviteret den internationalt kendte Professor Leslie Greenberg til Danmark 29. 
oktober 2010 til vores traditionelle årlige heldagsseminar - i år på Scandic Copenhagen. 
Temaet er The Transforming Power of Affect: Emotion-Focused Psychotherapy – EFT
• Kirsten Rosenkrantz Grage er medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn.
• Bestyrelsesmedlem Krista Straarup er indikatormedlem af NIP-Depression.
• Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium; DP’s Baggr-
undsgruppe vedrørende specialistuddannelsesstillinger for psykologer i psykiatrien; DP’s 
gruppe vedrørende ledelse i psykiatrien; bidraget til opbygning af DP’s borgersite og er 
udpeget af DP som indikatormedlem af NIP-Depression.
• Bestyrelsen udgiver nyhedsbreve to gange årligt.
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Selskabet afholdt i 2009-10 adskillige kurser, seminarer og aftenmøder i Århus, København og på 
Fyn, heraf kurser på op til 5 dage. Vi har et Århus-udvalg og et Odense-udvalg til varetagelse af 
regionale aktiviteter samt et videotek-udvalg. Odense-udvalget er blevet udvidet med to medlemmer 
Tina Malchow-Møller og Henriette McKenzie Rønhof og har fået ny koordinator Malene Hinrichsen. 
Århus-udvalget har fået ny koordinator Camilla Lahn.

DPSP afholder primært meritgivende kurser og 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. 
I oktober havde vi besøg af den internationalt kendte Dr. Nancy McWilliams, der talte om Case-
formulering for omkring 100 tilmeldte efterfulgt af et intensivt kursus. I marts blev afholdt 2-dags 
internationalt seminar i Århus Practicing Existential Psychotherapy ved Dr. Ernesto Spinelli.

Bestyrelsen sender en stor tak til frivillige ildsjæle i udvalg, Dansk Psykolog Forenings sekretariat 
og ledelse, Psykolog Nyt, studentermedhjælpere og andre som alle yder en uvurderlig støtte til 
selskabet. 

DPSP bidrager 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, bidrag til DPs borgersite, Formandskollegiet, 
NIP-depression, mv.

DPSPs sekretær Lotte Dehli er ansat 10-15 timer pr. uge, står for størstedelen af medlemskon-
takten og holder overblikket over tilmeldinger til kurser, indmeldelser, udmeldelser, IT design, mm. 
Lottes indsats er helt central for opretholdelse af vores aktivitetsniveau og medlemsservice.

Som formand vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for en kæmpe indsats. Det er en fornøjelse at 
være formand for en erfaren og engageret gruppe.  
 
Jeg vil gerne fremhæve Werner Regli, Uno Hedelund tidl. bestyrelsesmedlem og Anne Viskinge 
Jensen som frem til denne generalforsamling gjort en stor indsats for at dokumentere selskabets 
historie. 
 
 Krista Straarup står i år i spidsen for årets internationale heldagsseminar i København med Leslie 
Greenberg. Camilla Lahn, som gennem flere år har været suppleant til bestyrelsen, fortsætter som 
koordinator for Århus-udvalget. På Fyn overtager Malene Hinrichsen kordinatorrollen. Werner Regli 
har som koordinator for Fyn gjort en prisværdig indsats for at opstarte aktiviteter der sammen med 
Malene Hinrichsen.  
 
Og til sidst, men ikke mindst, Kirsten Rosenkrantz Grage har i år 10 års jubilæum som bestyrelses-
medlem med en lang række velgennemførte arrangementer bag sig.

På bestyrelsens vegne sendes en varm tak til alle DPSPs gamle og nye medlemmer for jeres inter-
esse og støtte som er selve grundlaget for DPSPs fortsatte udvikling.
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Planlagte aktiviteter eller under forberedelse 2010-2011:

 22.-23.-24. marts i Odense: Kognitiv behandling af angst og fobier. Kursus ved specialpsykolog  
   Lene Iversen. (MH, HS, TM, WR)
 23. april i Århus: Det levende parforhold – Relations Fokuseret Parterapi. Heldagsseminar ved  
    specialpsykolog Kirsten Seidenfaden. (LA, KS)
 6.-7. maj i Odense: Klinisk Sexologi. Kursus ved ledende specialpsykolog Bo Møhl. (WR, MH,  
    HS, TM)
 20.-21. september i Odense: Valg af interventionsmetoder. Kursus ved specialpsykolog Krista  
    Straarup. (WR, MH, TM, HS)
 8. oktober i København: Dr. Terje Neraal. Kursus i psykoanalytisk terapi med børn. (AV)
 DPSPs årlige internationale heldagsseminar har temaet The Transforming Power of Affect:  
    Emotion-Focused Psychotherapy (EFT) v. Dr. Leslie Greenberg på Scandic Copenhagen, d. 29.  
    oktober. (KS,KP)
- Og flere andre arrangementer under forberedelse.

På bestyrelsens vegne,

Klaus Pedersen

Formand f. DPSP
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