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

Formandsberetning / Årsberetning 2011 – 2012
(9.3. 2011 – 14.3. 2012)
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

SEKRETARIAT: Lotte Dehli

ÅRHUS-UDVALGET: Lone Gerup Adamsen (koordinator), Krista Straarup, Mette Weiss Mose, Ole Karkov
Østergård & Klaus Pedersen
FYN-UDVALGET: Malene Hinrichsen (koordinator), Werner Regli, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie
Rønhof & Lykke Birkeland
VIDEOTEK-UDVALGET: Werner Regli (koordinator), Alice Theilgaard, Birgit Vrang & Jens Berthelsen
ONLINE-UDVALGET: Werner Regli,
MEDLEMSTALLET er det seneste år steget fra 1542 til 1623.

Afholdte Kurser & Seminarer 2011-2012:
11. marts 2011 - Kursus i Positiv psykologi
v/ Ledende psykolog, Christian Møller Pedersen
16.-18.marts 2011 i Odense - 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
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v/ Sverker Belin, psykolog, supervisor og specialist i klinisk psykologi
12-13. maj 2011 i Odense - Kursus i Psyke og Soma
v/ Gunnar Rosén, Cand. Psych., Ph.d., Specialist i Klinisk Psykologi
14. september 2011 i København - Debataften: IT-terapi, Online rådgivning eller terapi?
v/ psykolog Anne-Marie Thuesen
7. oktober 2011 - Internationalt heldagsseminar i København
v/Sigmund Karterud - Mentalisering og selvsammenhæng
8. oktober 2011 - Intensiv MBT Workshop
v/Sigmund Karterud

24.-25. oktober 2011 - Kursus i Parterapi Tavistock-modellen i København
v/ Christel Buss-Twachtmann
7. - 8. november 2011 - Seksuelle krænkere
v/ Mimi Strange & Marianne Fuglestved
14.-16. og 21. november 2011 i Odense - Kursus i differentialdiagnostik, voksenmodulet. OBS: Ny underviser
v/Christian Møller Pedersen, Nicole Rosenberg, Mikkel Arendt, Louise M. Bruun og Dorte Damm
18. november 2011 - Online rådgivning / coaching / terapi
Aftenmøde om indsamling af ideer til kommende heldagsseminar
23.-24. januar 2012 - Kursus i Lovgivning & Etik i Odense
v/ psykolog Jytte Gandløse, næstformand i Etiknævnet og jurist Elisabeth Brinch, sekretær for Etiknævnet
20 februar 2012 - Heldagsseminar Internetbaseret rådgivning/terapi

Planlagte aktiviteter i 2012
14. marts 2012 - Generalforsamling 2012 og foredrag: Hinsides dodo-kendelsen: Hvad er det egentlig, der virker
i psykoterapi?
19.-20. april 2012 - Kursus i Sorg og Krist hos Voksne
v/cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi Mai-Britt Guldin
25. maj 2012 - DPSP's internationale seminar i Aarhus: Psykoterapi i senmoderniteten
v/Finn Skårderud
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16.-17. august og 12. september 2012 - NEO PI-R certificeringskursus
v/V. cand.psych.Christian Møller Pedersen, cand.psych.Torben Østergaard Christensen og cand.psych Dorte Petry.
27.-28. august og d.4.-5. oktober 2012 i Odense - Kursus i Assessment - Voksenmodulet
V. Christian Møller Pedersen.
22.-23. oktober 2012, 28. + 29. januar 2013 og 18. + 19. marts 2013 - Udredning og behandling på psykodynamisk
grundlag
v/ v. prof. dr. med. Manfred Cierpka, og dr. Matthias von der Tann
26. oktober 2012 - DPSP's internationale seminar i København: Intensive short term dynamic psychotherapy
v/Patricia Coughlin Della Selva

➢

flere andre arrangementer er under forberedelse

Bestyrelsesarbejdet:

•
•

Bestyrelsen har i perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt meritgivende kurser og seminarer samt enkeltstående ikke-meritgivende foredrag og
seminar i Odense, Århus og København via en stor indsats fra bestyrelse, udvalg og andre frivillige.

•

Bestyrelsen har til opgave at indstille nye medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddets
Diciplinærnævn og bidrager på flere andre måder til DPs organisatoriske og politiske arbejde.

•

Videotek-udvalget har i perioden haft XX møder, videreført udbygningen af videoteket samt taget initiativ til
at oprette DPSPs nye Online-udvalg med Werner Regli i spidsen. Udvalget indsamler fortsat, med hjælp fra
medlemmer af DPSP’s første bestyrelse, oplysninger om DPSP’s historie, som samles på hjemmesiden under
menupunktet Historik.

•
•
•
•

Lotte Dehli er fortsat ansat som DPSPs sekretær 10-15 timer ugentligt.
Bestyrelsen har indført mulighed for PBS kontingentopkrævning.
DPSP prioriterer højt at afholde større internationale seminarer i København og Århus.
Kirsten Rosenkrantz Grage er medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn samt EFPAs nye EuroPsy Specialist
European Awarding Committee S-EAC for Psychotherapy.

•

Udvalgsmedlem Krista Straarup er udpeget indikatormedlem i Dansk Depressions Database (NIP-Depression)
og formand for DP’s ICD-11 depressionsgruppe.

•

Klaus Pedersen har som formand deltaget i DP’s Formandskollegium, er udpeget medlem at Det
Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, udpeget indikatormedlem i
Dansk Depressions Database (NIP-Depression) samt formand for DP’s ICD-10 Revision Styregruppe
associeret med IUPsyS og WHO.

•

DP giver i stigende omfang selskaberne mulighed for at påvirke DP’s politik indenfor relevante områder.
Selskabet har ved DPSPs formand udtalt sig i medierne i forhold til online-psykologydelser, ICD revision og
DPs årsmøde koncept samt afgivet høringssvar til DP vedrørende implementering af principerklæring om
evidensbaseret praksis.

•

Bestyrelsen udgiver to nyhedsbreve årligt.
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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.
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

Selskabet har haft en fortsat markant stigning i medlemstal. Det afspejles i udviklingen af DPSPs organisation samt af
bestyrelsens og udvalgenes høje aktivitetsniveau i forhold til organisering af kurser og internationale seminarer samt i
relation til DPSPs engagement i organisatoriske, faglige og politiske forhold som er med til at styrke og udvikle
professionen.
Bestyrelsen 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
hvor der er gode muligheder for networking.
DPSP har et professionelt sekretariat, bemandet 10-15 timer pr. uge, som har central betydning for gennemførelse af
arrangementer og medlemskontakt. Her holdes overblik i forhold til kursustilmeldinger, indmeldelser, udmeldelser,
grafisk design, opdatering af hjemmeside, kontingentbetaling mv. Sekretariatet har central betydning for opretholdelse
af DPSPs aktivitetsniveau og medlemsservice.
Som formand for selskabet vil jeg gerne markere min store anerkendelse af bestyrelsens og vore 4 udvalgs ihærdige
indsats. 18 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på Fyn samt i København og Århus bidrager meget aktivt.
DPSP takker vore medlemmer som via kontingentbetaling støtter selskabet, Dansk Psykolog Forenings sekretariat og
ledelse, Psykolog Nyt, studentermedhjælpere, undervisere og andre enkeltpersoner som er med til at bakke op om
selskabets aktiviteter.

På bestyrelsens vegne,
Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
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