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Formandsberetning / Årsberetning 2015 – 2016
(12.3. 2015 – 17.3. 2016)
BESTYRELSE:
Klaus Pedersen (KP) formand
Kirsten Rosenkrantz Grage (KG) næstformand
Finn Korsaa (FK) kasserer
Anne Vonger Kaas (AK)
Mette Vinum (MV)
Malene Hinrichsen (MH)
Henriette McKenzie Rønhof Sloth (HR)
Werner Regli (WR) suppleant
Krista M. Straarup (KR) suppleant

SEKRETARIAT: Lotte Dehli

ÅRHUS-UDVALGET: Lone Gerup Adamsen (koordinator), Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista
Straarup, Maria Vrads, Randi Markvardt Dyreborg & Klaus Pedersen
FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (koordinator), Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth,
Lykke Birkeland & Mette Riber
KØBENHAVN-UDVALGET: Karen Aursand, Christina Helen Andersen, Werner Regli, Kirsten Rosenkrantz Grage,
Finn Korsaa, Anne Vonger Kaas & Mette Vinum
MEDIETEK-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: 1663

Afholdte Kurser & Seminarer 2015-2016:
12. marts 2015

DPSPs Generalforsamling i Aarhus

25. + 26. marts 2015 Odense
Kursus i klinisk sexologi v/ Bø Møhl
8. maj 2015: INTERNATIONALT SEMINAR I ÅRHUS MED JOHN F. CLARKIN
Treating Complex Personality Disorders
10.+11. september 2015, 19.+20. november 2015 & 11. + 12. februar 2016 - Aarhus
OPD-2 v/ cand.psych Ole Karkov Østergaard & Dr. med. Manfred Cierpka
30. oktober 2015: INTERNATIONALT SEMINAR I KØBENHAVN MED FINN SKÅRDERUD
Minding the body – psykoterapi ved spiseforstyrrelser og selvskade
20. november 2015 – Psykologers virke på Nettet -IT-Video seminar
– nyeste danske og internationale landvindinger ved hjælp af IT-Video med forskere i udlandet
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1.-2. marts 2016 – Trauma, Dissociation and Psychosis – København
v/ Professor Andrew Moscowitz
4. marts 2016 – DPSP’s INTERNATIONALE SEMINAR I AARHUS
v/ Jon Frederickson – “Fleksible og effektive måder til at håndtere angst og forsvar i psykoterapi”

Planlagte aktiviteter i 2016
16. marts 2016 – DPSPs’ generalforsamling i Odense. Foredrag om Personlighedsforstyrrelser i ICD-11
v/ PhD Sebastian Simonsen
19.-20. maj 2016 i Odense – Himmel-Helvede tur retur
v/ Brian Kok
23.-24. maj 2016 i København – Psykodynamisk korttidsbehandling ved angst og depression
v/ Marijke Marijnissen
7. oktober 2016 – DPSP’s INTERNATIONALE SEMINAR I KØBENHAVN
v/ Prof. Helge Rønnestad, Prof. Bobby Zachariae, lektor Stig Poulsen, (PhD) Vidar Blokhus Ekroll og filosof Anders Fogh Jensen
– “Evidens – Zeitgeist eller Sandhed ? Hvordan påvirker evidenskrav: Psykoterapiens evolution? Patientbehandlingen? Psykologen?
Viden-sudviklingen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Udvalgene, bestyrelsen og andre frivillige har i samarbejde med sekretariatet organiseret en lang række kurser og seminarer
i Århus, København og Odense. Kurserne arrangeres med henblik på lavest muligt deltagergebyr, et højt fagligt niveau og
har givet merit til specialistuddannelserne.
Afholdelse af internationale seminarer i København og Århus prioriteres højt.
Lotte Dehli er 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, internationale udvalg, mv.
Medietek-udvalget har i perioden haft flere møder. Med Werner Regli som koordinator har udvalget
videreført udbygningen af videoteket til også at omfatte fremme af internetbaserede psykologydelser via temadage og
artikler, samt første IT–Video seminar med forskere i udlandet ved hjælp fra online-udvalgets DP´s udvalgte onlinegruppe.
DPSP’s Online-udvalg har I 2015 i samarbejde med DP videreført arbejdet med udvikling af retningslinjer for
internetbaserede psykologydelser.
Mette Vinum er medlem af det Regionale Samarbejdsudvalg, Hovedstaden.
Kirsten Rosenkrantz Grage er formand for Psykoterapeutisk Fagnævn og medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for
udarbejdelse Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type.
Udvalgsmedlem Krista Straarup er medlem af Styregruppen i Dansk Depressions Database og formand for DP’s ICD-11
arbejdsgruppe vedrørende depression.
Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium. KP er medlem af Det Psykologfaglige
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, medlem af Styregruppen for Dansk Depressions Database,
formand for DP’s ICD-11 Styregruppe associeret med IUPsyS og WHO, medlem af DP’s følgegruppe vedrørende
specialpsykologuddannelsen og medlem af American Psychological Associations’ Senior Advisory Panel for ICD-11.
Bestyrelsen udgiver to nyhedsbreve årligt.

___________________________________________________________________________________________

Ψ

• DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Nordre Frihavnsgade 65, 1 th • 2100 København Ø •
• www.dpsp.dk •

Ψ

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING
________________________________________________________________________________

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, seminarer og uddannelser
Halvårlige nyhedsbreve som udsendes med post og mail til alle medlemmer
Sekretariatsfunktion, med udbygget IT system, medlemsdatabase, standardskrivelser, grafisk design &
udsendelse af MailChimp beskeder til medlemmerne
Logo, Brevpapir & Kursusbeviser
Regionale DPSP-udvalg, Videotek-udvalg & Online-udvalg
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 /
Sundhedsstyrelsen / Patientombuddet & DP’s politiske ledelse. Herunder repræsentation i udvalg,
arbejdsgrupper & nævn samt afgivelse af høringsvar og indstillinger
Videotek, med udlån til medlemmerne 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

Medlemmerne af bestyrelsen og udvalgene i Århus, København og Odense samt flere associerede medlemmer af
udvalgene har i det seneste år ydet en meget stor og prisværdig indsats.
DPSP har i perioden fastholdt et højt medlemstal, hvilket 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. har DPSP løbende bidraget aktivt i forhold til forståelsen af og principper for implementeringen af
evidensbaseret psykologisk praksis, bl.a. via høringssvar til en National Klinisk Retningslinje for behandling af OCD.
Bestyrelsen sigter mod 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
networking. Vi prioriterer højt at organisere meritgivende kurser til specialistuddannelsen i psykoterapi samt større
internationale seminarer, hvor psykoterapiens internationale frontfigurer præsenteres. Det giver os spalteplads på
Fagmagasinet P’s hjemmeside.
Vi har et professionelt sekretariat af central betydning for forberedelse af kurser og medlemskontakt. I sekretariatet
udvikles og holdes overblik i forhold til kursustilmeldinger, indmeldelser, grafisk design, opdatering af hjemmeside og
betaling af kursusgebyr. Vi opkræver kontingent via Betalingsservice og udsender særlige nyhedsmeddelelser til
medlemmerne via MailChimps.
Dansk Psykolog Forenings sekretariat og ledelse, Psykolog Nyt, studentermedhjælpere og undervisere takkes for deres
kæmpe indsats for selskabet. Bestyrelsen takker alle medlemmer for via medlemskabet at give deres afgørende støtte til
selskabet.

Marts 2016
Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
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