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Juni  2012 

DPSP  Update 

 

 
 
 

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 
 
DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet 
mødested for mange af vore medlemmer. 120 af de nu 1642 medlemmer deltog på Radisson Blu i 
Århus i maj, og der er allerede run på oktober-seminaret i København. Det glæder bestyrelsen at 
det lykkes at kombinere faglighed og netværksdannelse. 
 
Selskabets 22. generalforsamling blev som noget nyt afholdt i Århus. Der var flot fremmøde og en 
engageret debat om evidens og psykoterapi. Efterfølgende gav Stig Poulsen et indsigtsgivende 
foredrag om evidens for hvad der virker i psykoterapi. Vi planlægger et seminar om det aktuelle 
tema i foråret 2013. Du kan se Formandsberetning og referat fra GF på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har med glæde noteret Folketingets beslutning om at udvide henvisningsmulighederne 
for patienter med depression og angst. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer på området 
indeholder anbefalinger om, at visse psykoterapiformer bør være ”førstevalg”, hvis psykoterapi er 
indiceret. Flere fokuserede korttidspsykoterapier indenfor de eksistentiel-humanistisk og 
psykoanalytisk inspirerede traditioner har i RCTs og metaanalyser udvist effekt på niveau med 
KAT og IP. Men de er ikke nævnt i retningslinjerne som såkaldte ”førstevalgsterapier”. 
Retningslinjerne bygger i den henseende på et mangelfuldt videnskabeligt grundlag; det er 
bekymrende, at det i rapporten anføres, at den bygger på en opdateret litteraturgennemgang. 
Korttidsudgaver af interpersonel, psykodynamisk, kognitiv/adfærdsorienteret og emotionsfokuseret 
psykoterapi har alle et overbevisende og internationalt anerkendt empirisk grundlag. 
 
Valg af psykoterapeutisk fremgangsmåde foretages ud fra klinikerens fortløbende vurdering i den 
konkrete kliniske situation. I grundlaget herfor indgår viden om effekt af forskellige psykoterapier, 
som én ud af flere sidestillede parametre, når man tager udgangspunkt i principperne for 
evidensbaseret psykologisk praksis. Bl.a. derfor kan begrebet ”førstevalgsterapi” være misvisende. 
Det kunne være så nemt – men der er ikke en entydig sammenhæng mellem diagnose og 
adækvat psykoterapeutisk intervention. Det skyldes også, at de diagnostiske systemer har et 
begrænset videnskabeligt grundlag. ICD-10 er i høj grad baseret på konsensus frem for empiri. 
 
- Retningslinjer der er nærmere professionens vidensbase i forhold til metodevalg, finder man 
eksempelvis i de tyske myndigheders program for depressionsbehandling 

www.depression.versorgungsleitlinien.de/. Her lægges mere vægt på evidensbaserede elementer 

ved psykoterapi, som går på tværs af traditionerne, end traditionerne i sig selv. I lyset af at de 
psykoterapeutiske hovedretninger hver især dækker over en lang række mere eller mindre 
evidensbaserede teknikker, giver dette langt bedre mening i relation til tidens krav om evidens.  
 
Ved DPs generalforsamling i marts blev det vedtaget, at DP skal arbejde for at sikre psykologers 
metodefrihed indenfor rammerne af evidensbaseret psykologisk praksis. Vi må bevare 
opmærksomheden på kompleksiteten af individ, metodik og evidens indenfor klinisk psykologisk 
praksis! 
 
Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer, 
 
Klaus Pedersen 
Formand, DPSP 

http://www.depression.versorgungsleitlinien.de/
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16. – 17. august 2012 og d. 12. september 2012 
 

NEO PI-R certificeringskursus 
V. Cand.psych. specialpsykologi i psykiatrien Christian Møller Pedersen,  
Cand.psych. specialist i psykopatologi, Torben Østergaard Christensen  

og Cand.psych. specialist i psykopatologi, Dorte Petry. 
 
Om NEO PI-R klinisk: 
NEO PI-R er en dansk standardiseret, klinisk personlighedstest til vurdering af universelle, brede 
og stabile personlighedstræk. Den anvendes bredt indenfor det kliniske område, fra assessment 
og kliniske psykologiske undersøgelser - over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning - til 
genoptræning af hjerneskade samt retspsykiatriske vurderinger. Certificeringskurset udbydes i 
samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. For yderligere information om NEO PI-R, se 
www.hogrefe.dk eller www.neopir.dk 
 
Indhold i kurset: 
Introduktion til testen, dens rationale og administration. Fem-Faktor Modellen og NEO PI-R 
(introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og -forskning). Testens 
konstruktion og psykometriske principper. Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder 
profilanalyse. Hovedprincipper for tilbagemelding. Introduktion til internetscoringsprogrammet. 
NEO PI-R og Akse I diagnoser, herunder psykotiske samt affektive lidelser. NEO PI-R og Akse II 
diagnoser, herunder muligheder og begrænsninger i forhold til forskellige typer af personligheds-
forstyrrelser. NEO PI-R og psykoterapi - vurdering af problemområder, interventionsmuligheder 
samt faldgruber. Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang. 
 
Forudsætninger: 
Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger 
hos pt. fra 17-års alderen og op. Inden kursusstart skal man som deltager / arbejdsplads have købt 
en NEO PI-R kursuspakke, som omfatter 1 manual samt 10 spørgeskemaer og tilhørende 
netscoringer. Kursuspakken skal bestilles direkte hos Hogrefe Psykologisk Forlag, som yder 20% 
rabat i forbindelse med kurset (den nøjagtige pris kan oplyses ved direkte henvendelse til 
Forlaget). Det er vigtigt at have NEO PI-R manualen tilgængelig alle 3 kursusdage, da den 
anvendes i forbindelse med undervisningen. Det er en betingelse for at opnå certificering, at man 
inden opfølgningsdagen (3. kursusdag) indsender 1 NEO PI-R profil samt en kort casebeskrivelse 
til underviserne. Denne vil på en pædagogisk måde indgå i undervisningen på 3.-
dagen.Indsendelse af casemateriale er dog ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle 
omstændigheder giver et kursusbevis. 
 
Form: Forelæsning, teoretiske oplæg og i begrænset omfang øvelser og metodetræning. 
Tid og sted: 16. – 17. august 2012 og d. 12. september 2012. Alle dage kl. 9.00-16.00 i Dansk 
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København. Ø 
Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 
4.200, andre akademikere kr. 5.000, EAN fakturering er ikke muligt. Max deltagerantal: 25 
Bindende tilmelding: senest 1. juni 2012 via www.dpsp.dk 
Meritering: Kurset er godkendt inden for psykoterapi og psykopatologi med 18 timer i Klinisk 
psykologisk undersøgelsesmetodik. 

 

Arrangør: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage 

http://www.neopir.dk/
http://www.dpsp.dk/
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27.-28. august og d.4.-5. oktober 2012 i Odense 
 

Kursus i Assessment - Voksenmodulet 
V. Christian Møller Pedersen & Claus Werchmeister. 

 
Formålet med kurset er at få et omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer og tests for på 
den måde at kunne planlægge undersøgelsesforløbet og vælge de relevante 
undersøgelsesredskaber, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt. Psykologen opnår 
indsigt i de forskellige undersøgelsesmetoders muligheder og begrænsninger samt bliver i stand til 
at kunne vurdere, hvornår en given opgave skal visiteres videre til andre speciallister eller 
faggrupper. Udredning af flere forskellige sagstyper vil blive berørt, og det understreges, at 
assessment skal være målstyret. Undervisningen vil tage udgangspunkt i det diagnostiske 
dynamiske interview såvel som i den traditionelle ’hospitalsudredning’ og formen vil veksle mellem 
teoretiske oplæg, gennemgang af casemateriale samt praktiske øvelser. Deltagerne opfordres til at 
afprøve nogle af metoderne som hjemmeopgaver, og der vil være mulighed for opsamling på dette 
de 2 sidste kursusdage. 
 
Underviser Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og 
specialist i psykopatologi. Til daglig ledende psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse, Århus 
Universitetshospital, Risskov. 15 års erfaring med udredning og behandling i voksenpsykiatrien. 
Desuden mange års erfaring med assessment i kommunale sager vedrørende helbredsprognose 
og arbejdsevne. Har undervist i assesment og kliniskundersøgelsesmetodik i flere forskellige regi. 
 
Tid og sted: Mandag d.27. og tirsdag d.28.august samt torsdag d.4. og fredag d.5.oktober 2012. 
Alle dage kl.9.00-16.00. Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 
48, 5000 Odense C. (Tæt ved Odense Banegård. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på 
www.moedecenter.dk 
 
Deltager antal: Maksimalt 25 deltagere. 
 
Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af 
DPSP kr. 5100,-. Andre akademikere kr., 6000,-. EAN-fakturering ikke muligt. 
 
Bindende tilmelding: Senest d.23.juli 2012 via www.dpsp.dk 
 
Meritering: Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.2, 24 
timer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland, Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller  
& Henriette Rønhof Sloth 

http://www.moedecenter.dk/
http://www.dpsp.dk/
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Fredag d. 26. oktober 2012 
Radisson Blu Royal Hotel 

(v. Hovedbanegården) 

 

DPSPs Internationale seminar i København: 
 

Patricia Coughlin Della Selva 
 

 
 

Intensive short term dynamic psychotherapy 
 - Working effectively with emotions in psychotherapy  

 
Recent neuroscientific research has made it clear - we are emotional 
beings and wired for emotional connection with others. Access to our 
emotions appears to be crucial for physical, as well as emotional well being; for our interpersonal 
and occupational success.  EQ - emotional intelligence - is just as important, if not more so, than 
IQ when it comes to success in life.  In fact, access to our emotions is essential for decision 
making. Without knowledge of our hearts desires, we can not navigate.  Conversely, those who 
suffer from a whole host of psycho-social problems, tend to have disorders in the identification and 
modulation of emotions.  Even some of the pioneers of the cognitive revolution, like Dr. David 
Barlow, have changed their views in alignment with this new evidence, and have suggested that 
we only need one "unified" technique to treat all  
psychological disorders - one that focuses on helping patients accurately identify and directly 
experience emotions they have been avoiding.  
 
Intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP) has been ahead of its time in this regard. It is 
a systematic method for assessing and treating emotional conflicts and their sequelea.  By helping 
patients experience, rather than avoid, their true feelings and emotions, the energy and emotion 
that accompany these feelings is available to the patient for constructive action, rather than getting 
channeled into symptoms and suffering.  During this seminar, you will be introduced to the theory 
and technique of ISTDP.  In addition, the treatment model will be illustrated with videotaped 
segments of actual therapy sessions.  Research support for the method will also be reviewed. 

Dr. Patricia Coughlin Della Selva Ph.D. is a licensed Clinical Psychologist with over 30 years of 
clinical experience.  In addition to seeing patients in her private practice, Dr. Coughlin conducts 
training and supervision groups for mental health professionals around the world. She has held 
faculty positions at Northwestern University Medical School and Albany Medical College. Currently 
she is on the faculty at Thomas Jefferson Medical School. Over the past 20 years she has written 
professionally, given presentations at professional conferences and conducted workshops for 
mental health professionals around the world.  Currently, she is conducting supervision groups and 
training workshops in Current training groups in New York, Denmark, Norway and Sweden.  

Her first book, Intensive Short term Dynamic Psychotherapy: Theory and Technique, is 
considered a classic in the field.  Dr. Coughlin's newest book, Lives Transformed was written in 
collaboration with Dr. David Malan, and published in 2006 by Karnac Books. 
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Tid og sted: 
Fredag d. 26. oktober 2012, kl. 8:50-16:30. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.  
Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade1, 1611 København V. 
 
Deltagerpris:  

 1050 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer  

 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening  

 1650 kr. inkl. moms for andre akademikere  
Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.  
Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 
150 kr. i årskontingent melde sig ind via www.dpsp.dk  
 
Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for 
tilmelding er 14. september, 2012. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser: 12.4.4.2.3. anden 
teoretisk referenceramme / 13. 4.4.2.3. Behandling. 

 
Arrangører: DPSP v. Malene Hinrichsen & Klaus Pedersen 

 
 
 

 
NYT  FRA  VIDEOTEKET 

 
 
 

TRE DANIEL MACKLER DOKUMENTAR VIDEO OM PSYKOSETERAPI 
I disse tre nye video (ca.75 min.) om psykoseterapi diskuteres, om det er muligt at behandle 
psykoser/schizofreni uden brug af psykofarmaka? Det dokumenteres, at det er muligt i varierende 
grad gående fra ingen brug af psykofarmaka til minimering af dosering og varighed.  
 
En forudsætning er dog, at det sker i kombination med psykoterapeutisk behandling – her i tre 
forskellige former, nemlig individuel psykoterapi i ”Take These Broken Wings”, i psykiatrisk team-
behandling i ”Open Dialogue” og i et behandlingstilbud med kombineret plejefamilie og intensiv 
psykoterapi i ”Healing Homes”.  
                                   
 
God fornøjelse.  
Birgit Vrang, Videoteket 
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22. og 23. oktober 2012 & 28. og 29. januar 2013 & 18. og 19. 
marts 2013 

 
Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag - Operationaliseret Psykodynamisk 
Diagnose (OPD-2)  v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische 
Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg  
 
OPD-2 er et interviewbaseret instrument, som kursusdeltagerne får et dybere kendskab til gennem 
dette enestående kursus fordelt på 3 x 2 dage. Det vil give kursusdeltagerne kliniske og 
forskningsegnede redskaber til systematisk, reliabel og valideret udredning af personligheden samt 
formulering af terapeutiske fokusområder og interventioner.  
 
OPD-2 består af 5 akser, som gør det muligt nuanceret at beskrive klientens personlighedsstruktur, 
indre konflikter og interpersonelle mønstre og relationen mellem disse. OPD-2 er komplementær til 
ICD og DSM og på forkant med den dimensionelle tilgang og operationaliseringen af akse II i DSM 
V. OPD-2 er i lighed med den kognitive tradition baseret på princippet om, at der skal være en 
overensstemmelse mellem udredning og begrebsliggørelse af problem, intervention overfor 
problemet og måling af, hvorvidt interventionen har haft en effekt på problemet. 
 
Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere indenfor forskellige behandlingstraditioner. OPD-
2 bygger videre på Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit 
operationaliseret, og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori.  
Manfred Cierpka står i spidsen for udviklingen af OPD. Han har udgivet en lang række 
videnskabelige artikler og er ansat som professor på universitetet i Heidelberg. Han har undervist i 
OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. 
Undervisningen består af oplæg fra undervisere og deltagernes ratings af videofilm af diagnostiske 
interviews. Max 24 deltagere. 
 
Tid og sted:  
Mandag d. 22. og tirsdag d. 23. oktober 2012; mandag d. 28. og tirsdag d. 29. januar 2013; 
mandag d. 18. og tirsdag d. 19. marts 2013. Alle dage fra kl. 9.00- ca. 18.00. Morgenkaffe vil være 
½ time før kursusstart.  
Konferencelokale på vandrerhjemmet i Risskov, Aarhus, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov.  Se 
nærmere på www.aarhus-danhostel.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, OPD-2 manual, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 6800 kr. for 
medlemmer af DPSP og 7500 kr. for andre akademikere. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 18. juni 2012 via www.dpsp.dk.  
 
Meritering:  
Kurset søges godkendt til 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer; 
12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme med 6 timer; 13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi 
med 36 timer. 
 
 

Arrangør: DPSP-Aarhus v/Ole Karkov Østergård 
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Sorg og krise hos børn 

 
Den 8. og 9. november 2012 i København 

 
Ved Atle Dyregrov, leder af Center for Krisepsykologi i Bergen 

 
 

År for år får vi mere og mere viden om sorg og kriser hos børn. På dette kursus vil det 
blive belyst hvilken betydning denne viden har for, hvordan vi hjælper børn og unge, både 
umiddelbart efter et traume og over tid. Fremstillingen vil blive konkretiseret med mange 
eksempler. De temaer der vil blive dækket er bl.a.: Nyere viden om sorg og traumer hos 
børn og unge og konsekvenser for opfølgning; erfaringer fra arbejde med børn efter 
katastrofer; konkrete metoder til brug i forbindelse med opfølgning på børn; Kompliceret 
sorg hos børn – en ny diagnose?; Terapi for kompliceret sorg; udfordringer i arbejdet med 
børn og unge.  
  
Psykolog, dr. Philos Atle Dyregrov er leder at Center for Krisepsykologi i Bergen og 
Sorgcentret støttet af Egmont Fonden samme sted. Han har i 30 år arbejdet med børn og 
familier som har oplevet dødsfald, andre kriser og traumer, samt med en række nationale 
og internationale ulykker og katastrofer. Han er forfatter til en række bøger, bogkapitler og 
faglige artikler indenfor krise- og sorgområdet (se www.krisepsyk.no) og har omfattende 
undervisningserfaring. Han har haft en vigtig rolle i opfølgningen på terroren i Norge i 
sommeren 2011.  
 
Tid: 
Torsdag den 8 november kl. 9.00-16.00 + Fredag den 9 november kl. 9.00-16.00. 
Morgenkaffe begge dage ½ time før kursusstart. 
 
Sted: 
Dansk Psykolog Forenings lokaler 2 A og B, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP 
kr. 1.950,- , andre akademikere kr. 2.400,- EAN-fakturering desværre ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 15. oktober 2012 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering:  
Søges godkendt på det Tværgående modul i specialistuddannelsen: Sorg og krise hos 
børn, 12 timer. 

 
 

Arrangører: DPSP v. Anne Vonger Kaas & Mette Vinum 

http://www.krisepsyk.no/
http://www.dpsp.dk/
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Kursus i Parterapi 

D. 15. og 16. november 2012 i Odense 
 

v. Finn Korsaa, mag. art. psyk., psykoanalytiker og forfatter 
 
Kurset er en introduktion til den parterapeutiske metode, hvis grundideer blev udarbejdet 
af cand. psyk. Emmy Glud og er beskrevet i forskningsrapporten ”Mægling i parforhold”, 
der udkom på Pnyx forlag i 1983, og som dannede grundlag for arbejdet i Ægteskabs- og 
Skilsmissehjælpen i København frem til dets nedlæggelse i 2003.  
 
Formålet med kurset er at forsyne psykologen med hjælpemidler til, at han eller hun kan 
hjælpe par i krise med at genskabe evnen til at lede familiens medlemmer, så de kan lære 
at fungere i familien og tage sig af hinanden. På kurset vil der blive undervist i 
parterapeutisk metode, parrelationer og interaktion på grundlag af den psykoanalytiske 
teori, der knytter sig hertil. Metoden rummer tillige teknikker der bygger på systemisk og 
kognitiv psykoterapi. Metoden og teknikkerne vil blive eksemplificeret igennem teori, 
kliniske eksempler og diskussion. Der vil blive arbejdet med ideologisk betingede 
tilknytningsproblemer i parforholdet, kriser i parforholdet som følge af det første barn, 
afklaring med henblik på mægling af par i tvivl om deres forhold, separations- og 
skilsmisserådgivning. Seksualitet og intimitet, samt seksualitet og affærer. 
  
 
Om underviseren: 
Finn Korsaa er autoriseret privatpraktiserende psykolog, psykoanalytiker, forfatter og 
debattør. Han har udgivet flere bøger om det moderne parforhold, bl.a. ”Parforhold og 
børneopdragelse”, ”Naturens muntre søn” og senest ”Slip manden fri”.  
 
Tid og sted: 
Torsdag – fredag d.15.-16.11. 2012. Begge dage kl. 9.00-16.00.  Morgenkaffe begge dage 
½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (Tæt 
ved banegården. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP 
kr. 2500,-, andre akademikere kr. 3000,-. EAN-fakturering er ikke muligt. 
 
Bindende tilmelding:  
Senest d. 15. oktober 2012 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kurset forventes godkendt under det tværgående modul, 3.99. Øvrige, 12 timer.  
 

Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen (6160 1696), Tina Malchow-Møller, Lykke 
Birkeland & Henriette Rønhof Sloth 
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3.20 Supervision af andre faggrupper 
 31.januar & 1.februar 2013  

 

 
 

Indhold: Der gives en oversigt over, hvilke problemstillinger der hyppigt forekommer, når 
man som psykolog skal supervisere andre faggrupper eller tværfagligt personale, som 
typisk er ansat i psykiatrien, på behandlingshjem og andre institutioner m.v. Centrale 
temaer som indgår i kurset er: 
 

 Supervisionens afgrænsning i forhold til f.eks. terapi, rådgivning og undervisning 

 Rammefaktorers og organisatoriske forholds betydning for et hensigtsmæssigt 
indlæringsklima. 

 Etableringen af den psykologiske kontrakt 

 Håndtering af konflikter i supervisionsgruppen og uden for gruppen 

 Personlige problemer hos enkeltmedlemmer behandles 

 En indsnævring af det særegne ved tværfaglig supervision. 
 

Der tages udgangspunkt i hvad man kan kalde almen supervisionsteori samt en 
psykodynamisk vinkling. Endvidere inddrages resultater fra underviserens egen 
supervisionsforskning, bl.a. vedrørende brugen af Skype og af videooptagelser i 
supervision forskning samt vedrørende non- og selfdisclosure. Det er en erfaring fra 
afholdelse af tidligere forløb, at undervisningen også er relevant for psykologer med en 
kognitiv, adfærdspsykologisk og systemisk terapeutisk orientering samt for fx 
neuropsykologer. 
 
 

Form: Der veksles mellem forelæsningsform, diskussion i plenum og arbejde i 
smågrupper med dilemmaer og egne praktiske oplevelser og erfaringer med at 
give/modtage supervision. Deltagerne bedes medbringe en supervisionsproblematik som 
de ønsker at fremlægge. 
 
 

Underviser: Claus Haugaard Jacobsen, cand. psych., ph.d., professor i klinisk 
psykologi, og privatpraktiserende psykolog. Underviseren er godkendt specialist og 
supervisor i psykoterapi af DPF og DPS. 
 
 

Tid og sted: Torsdag den 31.januar 10-17 og fredag den 1.februar 9.30-16.30 2013 i 
Dansk Psykologforenings store lokale 2.sal, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Der 
serveres morgenkaffe fra kl. 9 torsdag og 8.30 fredag. Eftermiddage med kaffe frugt og 
kage. 
 
 

Meritering: Godkendt med 12 timer i tværgående modul 3.20.  
 
 

Max. 45 deltagere. 
 
 

Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 
Medlemmer af DPSP kr. 1450,-. Andre akademikere kr., 1850,-. EAN-fakturering ikke 
muligt. DPSP psykologer har fortrinsret frem til 1. januar 2013. 
 
 

Bindende tilmelding: Senest d. 10. januar 2013 via www.dpsp.dk. 
 

 

Arrangører: DPSP v. Werner Regli & Birgit Vrang / Videotek-udvalget 
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KONTAKT DPSP 
 
Formand:  
Klaus Pedersen  
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com 

Næstformand:  
Kirsten Rosenkrantz Grage  
Mail: kirsteng@privat.dk  

Kasserer:  
Finn Korsaa  
Mail: fkorsaa@webspeed.dk  

Bestyrelsesmedlem:  
Werner Regli  
Mail: regli@mail.tele.dk 
 
Bestyrelsesmedlem:  
Anne Vonger Kaas  
Mail: anne@vongerkaas.dk  

Bestyrelsesmedlem:  
Mette Vinum  
Mail: mette.vinum@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem,  
Malene Hinrichsen, koordinator / Fyn-udvalg 
Mail: psykolog@mahi.dk 

Suppleant:  
Marie Louise Rørne 
Mail: marielouise@roerne.dk 

Suppleant:  
Lone Adamsen, koordinator / Århus-udvalg 
Mail: loneadam@rm.dk 

-------------------------------------------------------------------- 

Krista Nielsen Straarup, Århus-udvalg 
Mail: kristasteen@msn.com    

Mette Weiss Mose, Århus-udvalg 
Mail: mettemose@yahoo.dk  

Ole Karkov Østergård, Århus-udvalg 
Mail: olekarkov@gmail.com  

Lone Kærvang, Århus-udvalg 
kaervang@pc.dk  

Tina Malchow-Møller, Fyn-udvalg 
Mail: tinamalchowmoeller@hotmail.com  

Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg 
Mail: psykolog@henriettesloth.dk 

Lykke Birkeland, Fyn-udvalg 
Mail: lykke@birkeland.dk 
_________________________________________________ 

Sekretær: 
Lotte Dehli 
Mail: ld@dpsp.dk 

 
Århus-udvalget: 
Lone Adamsen, Lone Kjærvang, Krista N. Straarup, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård & Klaus 
Pedersen 
 
Odense-udvalget:  
Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland 
 
Videotek-udvalget:  
Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Alice Theilgaard & Werner Regli 

 
Online udvalget:  
Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe-
Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi & Susanne Huynh 
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