
 
        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  2010 – 2011 
(4.3 2010 – 9.3. 2011) 

 
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 Straarup (KNS) 
Marie Louise Rørne (MLR), suppleant 
Malene Hinrichsen (MH), suppleant 
 
 
SEKRETARIAT: Lotte Dehli 
 
 
ÅRHUS-UDVALGET: Camilla Lahn (CL) (koordinator), Krista Straarup, Mette Weiss Mose, Klaus Pedersen & Lone 
Gerup Adamsen (LA). 
 
FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (koordinator), Werner Regli, Tina Malchow-Møller & Henriette McKenzie 
Rønhof 
 
VIDEOTEK-UDVALGET: Werner Regli (koordinator), Alice Theilgaard, Birgit Vrang & Jens Berthelsen 
 
MEDLEMSTALLET er steget fra 1401 sidste år til 1542 i år. 
 
 
 

Afholdte Kurser & Seminarer 2010-2011: 
 
4. marts 2010 – Parallelprocesser i psykoterapi og supervision (Aftenmøde) 
v/ Professor Claus Haugaard Jacobsen PhD, specialist og supervisor I psykoterapi, Ålborg universitet 
 
22.-24. marts 2010 - Kognitiv behandling af angst og fobier  
v/ psykolog Lene Iversen fra Kognitiv Center Fyn 
 
 
23.april 2010 - Det levende parforhold – Relations Fokuseret Parterapi 
v/ klinisk psykolog, Kirsten Seidenfaden, Det Danske Imago Institut 
 
6.-7. maj 2010 - Kursus i Klinisk Sexologi 
v/ Bo Møhl, Ledende Psykolog ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet 
 
20.-21. september 2010 - Kursus i Valg af interventionsmetoder, voksenmodulet 
v/ Krista Nielsen Straarup, klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi 
 
8. oktober 2010 - ADD/ADHD: Forstå symptomerne – forandre relationerne 
v/ Dr. Med Terje Neraal, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
 
29. oktober 2010 - DPSPs Internationale Heldagsseminar  
v/ Leslie Greenberg - The Transforming Power of Affect: Emotion-Focused Psychotherapy – EFT 
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Planlagte aktiviteter i 2011: 
 
 
 
 
 
 
   
9. marts 2011 – Udviklingspsykopatologi (Aftenmøde) 

v/ Mette Væver, lektor, Københavns Universitet 

11. marts 2011 - Kursus i Positiv psykologi 
v/ Ledende psykolog, Christian Møller Pedersen 
 
16.-18.marts 2011 - Kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori  
v/Morten Kjølbye, specialeansvarlig overlæge på klinik for personlighedsforstyrrelser i Risskov 
 
8. april 2011 - Internationalt heldagsseminar i Århus 
v/Atle Dyregrov – Kriseintervention 
 
14.-15. april 2011 - Supervision af andre faggrupper 
v/Torben Schjødt og Anna Sillemann 

6. maj 2011 - Kursus om relation og metode i det klinisk psykologiske arbejde  
v/ Sverker Belin; psykolog, supervisor og specialist i klinisk psykologi 

12-13. maj 2011 - Kursus i Psyke og Soma 
v/ Gunnar Rosén, Cand. Psych., Ph.d., Specialist i Klinisk Psykologi  

7. oktober 2011 - Internationalt heldagsseminar i København 
v/Sigmund Karterud - Mentalisering og selvsammenhæng 

8. oktober 2011 - Intensiv MBT Workshop 
v/Sigmund Karterud 

14.-16. og 21. november 2011 i Odense 
Kursus i differentialdiagnostik  
- voksenmodulet 
 v. Christian Møller Pedersen, Mikkel Arendt, Louise M. Bruun og Dorte Damm 
 
 

 

 

 

 flere andre arrangementer er under forberedelse 
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Bestyrelsesarbejdet: 
 
 
 

• Bestyrelsen har i perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder. 
• Der har været afholdt meritgivende kurser og seminarer i Odense, Århus og København via en stor indsats fra 

bestyrelse, udvalg og andre frivillige. 
• Selskabet er forpligtet til at støtte specialistuddannelserne, og vi prioriterer meritgivende kurser frem for 

aftenmøder. 
• Bestyrelsen har til opgave at indstille nye medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddets 

Diciplinærnævn. 
• Videotek-udvalget har haft 4 møder i 2010 og videreført udbygningen af videoteket samt lavet 

en videooptagelse af den kendte Professor, psykolog Karen Vibeke Mortensen. Med hjælp fra medlemmer af 
DPSP’s første bestyrelse indsamler udvalget oplysninger om DPSP’s historie, som kan ses på hjemmesiden 
under menupunktet Historik (under opbygning). 

• Lotte Dehli er fortsat ansat som DPSPs sekretær 10-15 timer ugentligt. 
• Bestyrelsen har valgt at indføre mulighed for PBS kontingentopkrævning i 2011. 
• DPSP fastholder traditionen med at afholde større internationale seminarer. I 2011 både i København og 

Århus. 
• Kirsten Rosenkrantz Grage er medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn samt EFPAs nye EuroPsy Specialist 

European Awarding Committee S-EAC for Psychotherapy, der arbejder for udvikling af europæisk certifikat 
på specialistniveau i psykoterapi. 

• Bestyrelsesmedlem Krista Straarup er udpeget indikatormedlem i NIP-Depression og formand for DP’s ICD-
11 depressionsgruppe. 

• Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium, DP’s Baggrundsgruppe vedrørende 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri, og er udpeget af DP til det nationale Psykolog faglige 
uddannelsesudvalg for specialpsykologuddannelsen og udpeget indikatormedlem i NIP-Depression samt 
formand for DP’s styregruppe vedrørende ICD-11. 

• Psykologforeningen inviterer i stigende omfang selskaberne til at påvirke DP’s politik mht. psykoterapi. DPSP 
har v. formand Klaus Pedersen afgivet høringssvar om a. Angstbehandling, b. Internetbaseret terapi og c. 
Evidensbaseret psykologisk praksis. Høringssvarene kan ses på dpsp.dk. 

• Bestyrelsen udgiver to nyhedsbreve årligt. 
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Selskabet har haft en eksplosiv udvikling i medlemstal gennem de senere år, og siden 2006 er medlemstallet fordoblet. 

Selskabet afholdt i 2010-11 adskillige meritgivende kurser, seminarer og aftenmøder i København, 
Århus og på Fyn. Både bestyrelsen og Århus - og Odense-udvalgene har haft et højt aktivitetsniveau og hver især 
varetaget organisering af kurser og internationale seminarer.  

DPSP sigter mod at præsentere vore medlemmer for et bredt udsnit af den videnskabeligt baserede 
psykoterapi og ønsker at tilbyde DPSP’s medlemsskare arrangementer af høj kvalitet til lave omkostninger under 
behagelige former med gode muligheder for networking.  

DPSP bidrager til DP’s faglige og politiske arbejde via udpegning af medlemmer til nationale nævn og 
udvalg, i regi af DP og nationalt. 

Vores sekretær Lotte Dehli er ansat 10-15 timer pr. uge, og har central betydning for gennemførelse af 
arrangementer og medlemskontakt. Lotte holder overblik i forhold til kursustilmeldinger, indmeldelser, udmeldelser, 
grafisk design, opdatering af hjemmeside, kontingentbetaling mv. Det professionelle sekretariat er af afgørende 
betydning for opretholdelse af DPSPs aktivitetsniveau og medlemsservice. 
 
Som formand for selskabet vil jeg gerne markere min store anerkendelse af både bestyrelsens og udvalgenes 
umiskendelige engagement. 17 erfarne ildsjæle på Fyn samt i København og Århus bidrager meget aktivt. 

Bestyrelsen takker alle medlemmerne som via kontingentet har støttet selskabet, Dansk Psykolog 
Forenings sekretariat og ledelse, Psykolog Nyt, studentermedhjælpere og andre enkeltpersoner som er med til at 
videreføre og udvikle selskabet. 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Klaus Pedersen 
Formand f. DPSP 

 
 
 
 

Bestyrelsen og udvalgene 
har i samarbejde med DPSP’s og DP’s sekretariat gennem årene udviklet: 

 
 Regelsæt for tilmeldings- og afmeldingsprocedurer for kurser 
 Internethjemmeside med kursustilmelding og andre informationer 
 Skemaer til kursusevaluering 
 Modeller for organisering, annoncering og afholdelse af kurser- og seminarer 
 Elektronisk budgetskabelon 
 Halvårlige nyhedsbreve som udsendes med post til alle medlemmer 
 Sekretariatsfunktion, med udbygget IT system, medlemsdatabase, standardskrivelser & 

specialdesign af seminarmaterialer. 
 Logo, Brevpapir & Kursusbeviser 
 Regionale udvalg med henblik på at gøre DPSP’s aktiviteter landsdækkende 
 Budgetstyring. 
 Regelsæt for tilmelding, afmelding, aflysning, betaling & venteliste til kurser og seminarer. 
 Samarbejdsflader med Psykolog Nyt / DP’s web-redaktion / DP’s regnskabsafdeling / DP’s 

fagnævn / Patientombuddet & DP’s politiske ledelse. Herunder repræsentation i udvalg & 
nævn samt afgivelse af høringsvar vedrørende psykoterapi. 

 Videotek, med udlån af bl.a. egne videooptagelser af danske og udenlandske profiler 
indenfor psykoterapien 

 Samtykkeerklæring til brug ved AV-optagelser af psykoterapi og supervision 
 Integration af studentermedhjælpere i seminar- og kursusafvikling 
 Omfattende model for organisering af internationale seminarer med invitation af 

verdenskendte profiler indenfor psykoterapien 


