
 
        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 •    

UDKAST 

Formandsberetning / Årsberetning  2013 – 2014 

(13.3. 2013 – 12.3. 2014) 
 

BESTYRELSE: 

Klaus Pedersen (KP) formand  

Kirsten Rosenkrantz Grage (KG) næstformand 

Finn Korsaa (FK) kasserer 

Werner Regli (WR) 

Anne Vonger Kaas (AK) 

Mette Vinum (MV) 

Malene Hinrichsen (MH) 

 

Marie Louise Rørne (MR) suppleant 

Lone Adamsen (LA) suppleant 

Henriette McKenzie Rønhof (HR) suppleant 

 

 

SEKRETARIAT: Lotte Dehli 

 

 

ÅRHUS-UDVALGET: Lone Gerup Adamsen (koordinator), Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista 

Straarup & Klaus Pedersen 

 

FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (koordinator), Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof & Lykke 

Birkeland 

 

VIDEOTEK-UDVALGET: Werner Regli (koordinator), Birgit Vrang, Birgitte Brun & Jens Berthelsen 

 

ONLINE-UDVALGET: Werner Regli (koordinator), Anne Sophie Bauer, Anne-Marie Thuesen, Eric Allouche, 

Iben Szatkowski, Johan Eklund, Kim Mathiasen, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi & Morten Fenger  

 

MEDLEMSTAL: 1658 

 

 

Afholdte Kurser & Seminarer 2013-2014: 

 
21. januar og 22. januar 2013 - Supervision af andre faggrupper - Odense 

v/ Benedicte Schilling 

 

31. januar og 1. februar 2013 - Supervision af andre faggrupper - København  

v/ Claus Haugaard Jacobsen 

 

22. februar 2013: DPSPs' internationale seminar i Århus: Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk 

praksis 

v/ Scott D. Miller 

 

23. februar 2013: Workshop - Effektive metoder til forbedring af klinisk praksis - Århus 

v/ Scott D. Miller 

 

22.+23. august og 8. november 2013: NEO PI-R - Odense 

v/ Christian Møller Pedersen m.fl 
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19.+20. september 2013: Kursus i Psykofarmakologi, Voksne tværgående modul - Odense 

v/ Raben Rosenberg og Rasmus Wentzer 

25. oktober 2013: Internationalt Seminar i København med Alan Fruzzetti. 

 

18.+19. november 2013: Compassion Focused Trauma Treatment – Århus  v/ Dr. Deborah Lee 

 

13.+14. januar 2014: Sorg og krise hos børn - Aarhus 

v/ Atle Dyregrov  

 

27. januar og 28. januar 2014 - Supervision af andre faggrupper II - Odense 

v/ Benedicte Schilling 

 

 

30. og 31. januar 2014: Kursus og workshop: PC-ERA: Parent-Child Early Relational Assessment v/psykolog Sari Ahlquist-

Björkroth 

 

24+25. februar 2014: 2 dages work-shop Med Scott D. Miller - Aarhus 

v/ Scott D. Miller     

 

Planlagte aktiviteter i 2014 
 

Forår og efterår 2014: Supervisoruddannelse: Teori og Supervision af Supervision  

Kursus 4x2 dage i 2014, i alt 50 timer 

 

12. marts 2014: DPSPs' årlige generalforsamling - København 

 

19. + 20. marts - 5. + 6. maj - 17. + 18. september 2014: OPD-Kursus - København 

v/ d. med. Manfred Cierpka  

 

28. marts 2014: Fremtidens anvendelse af internettet for psykologer - København 

 

2. maj 2014: INTERNATIONALT SEMINAR I ÅRHUS MED EMMY VAN DEURZEN 

v/ psykolog og filosof, Dr. Emmy Van Deurzen 

 

3. oktober 2014 - INTERNATIONALT SEMINAR I KØBENHAVN MED DAVID SCHNARCH 

 

4. oktober 2014 - INTENSIV WORKSHOP I KØBENHAVN MED DAVID SCHNARCH 

 

Flere arrangementer er under forberedelse 

Bestyrelsesarbejdet: 

• Bestyrelsen har i perioden afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

• Udvalgene, bestyrelsen og andre frivillige har i samarbejde med sekretariatet organiseret en lang række kurser og seminarer 

i Århus, København og Odense. Vi søger altid at få kurserne godkendt, så der kan gives merit til specialistuddannelserne, 

og sigter mod lavest mulige deltagergebyrer. Der er afholdt i alt 24 kursus- og seminardage med i alt 352 deltagere. 

• Afholdelse af de årlige internationale seminarer i København og Århus prioriteres fortsat højt. 

• Lotte Dehli er fortsat ansat som DPSPs sekretær ca. 15 timer ugentligt. 

• Bestyrelsen har til opgave at indstille nye medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddet og bidrager til 

DPs organisatoriske og politiske arbejde via deltagelse i diverse udvalg, generalforsamling, mv. 



 
        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 •    

• Videotek-udvalget har i perioden haft 7 møder. Der arbejdes på at ændre navn fra Videotek-udvalg til Medietek-udvalg, da 

udvalgets funktioner har udviklet sig. Med Werner Regli som koordinator har udvalget videreført udbygningen af 

videoteket til også at omfatte kursusplanlægning og andre indsatser til fremme af internetbaserede psykologydelser, 

herunder artikler og i samarbejde med DPSP´s Online-udvalg forslag til DP´s generalforsamling i 2012 og 2014. 

• DPSP’s Online-udvalg har med Werner Regli som koordinator siden det afholdte seminar om ”Internetbaserede 

Psykologydelser” i 2012 videreført arbejdet. I 2014 afholdes et seminar om ”Fremtidens  anvendelse af internettet for 

psykologer” og udvalget har fået DP til at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer af Online-udvalget. Dette arbejde 

resulterede i udfærdigelse af Retningslinier for internet baserede psykologydelser (2013) som danner grundlag for det 

fremtidige arbejde i DP. Online-udvalget har i samarbejde med Medietek-udvalget udarbejdet et nyt forslag til DP´s 

generalforsamling i 2014. Udvalgsarbejdet foregår normalt over internettet og telefonen. 

• Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium, og i DPs og Danske Regioners Arbejdsgruppe 

vedrørende Kvalitet og Evidens under Moderniseringsudvalget. KP er desuden medlem af Det Psykologfaglige 

Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, medlem af Styregruppen for Dansk Depressions Database, 

formand for DP’s ICD-10 Revision Styregruppe associeret med IUPsyS og WHO og medlem af Senior Advisory Group for 

ICD-11 / American Psychological Association. 

• Kirsten Rosenkrantz Grage er formand for Psykoterapeutisk Fagnævn og medlem af EFPAs EuroPsy Specialist European 

Awarding Committee S-EAC for Psychotherapy. KG har deltaget i Dansk Psykolog Forenings baggrundsgruppe for 

regeringens psykiatriudvalg. 

• Udvalgsmedlem Krista Straarup er medlem af Styregruppen i Dansk Depressions Database og formand for DP’s ICD-11 

arbejdsgruppe vedrørende depression. 

• Bestyrelsen udgiver to nyhedsbreve årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPSP har et stabilt højt medlemstal. Det afspejles i udviklingen af DPSPs organisation og i aktivitetsniveauet i forhold 

til organisering af kurser og internationale seminarer. Bestyrelsen engagerer sig også i organisatoriske, faglige og 

politiske forhold, nationalt og internationalt, som er med til at styrke og udvikle professionen. Bl.a. bidrager DPSP 

aktivt i forhold til principper for implementering af evidensbaseret psykologisk praksis. 

 

Bestyrelsen arbejder for at præsentere medlemmerne for et bredt udsnit af den videnskabeligt baserede psykoterapi og 

ønsker at tilbyde DPSP’s medlemsskare arrangementer af høj kvalitet indenfor rammer med gode muligheder for 

Bestyrelsen og udvalgene har i samarbejde med DPSP’s 

og DP’s sekretariat udviklet: 
 

 Regelsæt for tilmeldings- og afmeldingsprocedurer for kurser 

 Internethjemmeside med kursustilmelding, DPSP historik mv. 

 Skemaer til kursusevaluering 

 Modeller for organisering, annoncering og afholdelse af kurser- og seminarer 

 Halvårlige nyhedsbreve som udsendes med post til alle medlemmer 

 Sekretariatsfunktion, med udbygget IT system, medlemsdatabase, standardskrivelser, grafisk design & 

som noget NYT udsendelse af MailChimp beskeder til medlemmerne 

 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 

en række høringsvar. 

 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 

 Model for organisering af internationale seminarer med invitation af verdenskendte profiler indenfor 

psykoterapien 
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networking. Vi prioriterer højt at organisere meritgivende kurser til specialistuddannelsen i psykoterapi samt større 

internationale seminarer, hvor psykoterapiens verdenskendte frontfigurer præsenteres. Det giver os jævnligt spalteplads 

i P-Nyt. 

 

Vort professionelle sekretariat har central betydning for forberedelse af kurser og medlemskontakt generelt. Der 

udvikles og holdes overblik i forhold til bl.a. kursustilmeldinger, indmeldelser, grafisk design, opdatering af 

hjemmeside og betaling af kursusgebyr. Som noget nyt udsender DPSP særlige nyhedsmeddelelser til medlemmerne via 

MailChimp. Medlemmerne kan naturligvis løbende til- og framelde sig denne service. 

 

Medlemmerne af bestyrelsen og udvalgene i Århus, København og Odense samt flere andre associerede medlemmer af 

udvalgene har igen ydet en formidabel indsats. 

 

Vi takker Dansk Psykolog Forenings sekretariat og ledelse, Psykolog Nyt, studentermedhjælpere og undervisere for 

deres indsats for selskabet. Sidst men ikke mindst takker vi alle medlemmer som via kontingentbetaling på afgørende 

vis giver deres opbakning til selskabet. 

 

 

10. marts 2014, 

 

Klaus Pedersen 

Formand f. DPSP 


