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NYHEDSBREV 2023

22. september 2023:  Andreas Maercker 

New ICD-11 diagnoses in the trauma 
and stress field:

 - implications for therapists and  
         those affected

DPSP - Nyhedsbrev 1 - 2023

DPSPs’ Internationale seminar i Aarhus 2023

16. marts 2023:  Generalforsamling, 
foredrag & middag 

Tid: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27
2100 København Ø 
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Januar 2023

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Fyraftenskurser & Fyraftensmøder
I DPSP sigter vi mod at udbyde faglige arrangementer af høj kvalitet og let tilgængelighed for et stort antal 
medlemmer. Mens Corona-nedlukninger fortoner sig i bakspejlet, har vi dannet nye alternativer til den 
virtuelle verden i form af Fyraftenskurser & Fyraftensmøder uden deltagergebyr for medlemmer af selska-
bet. Fyraftenskurserne fungerer som halve kursusdage, der er meritgivende i specialistuddannelserne. Før 
undervisningen serveres kaffe & kage og i løbet af aftenen et traktement. Der har været stort fremmøde og 
engagerede undervisere, i et kursusformat der integrerer læring med networking og understøttelse af lokal 
forankring. Arrangementerne evalueres skriftligt af deltagerne, som derigennem medvirker til at forme kom-
mende arrangementer. Vi har samtidig søsat det ikke-meritgivende format Fyraftensmøder som i højere 
grad lægger op til debat og mere uformelt samvær. 

Psykologistuderende
Ved sidste generalforsamling i DPSP førte en vedtægtsændring til, at studerende kan opnå medlemskab af 
selskabet. Vi føler os overbevist om, at mange psykologistuderende har interesse for psykoterapien og kan 
bridrage med nye perspektiver. Vi håber at se rigtig mange til selskabets arrangementer.

ICD-11
ICD-11 banker på. Selskabet har medvirket til at der via Specialpsykologisk Diagnoseudvalg og Sund-
hedsdatastyrelsen er nedsat 17 arbejdsgrupper bestående af psykologer og psykiatere, som er i færd med 
at oversætte de psykiske diagnosebeskrivelser i ICD-11 til dansk. Omkring 60 psykologer fra psykiatrien, 
privat praksis og universiteterne deltager i arbejdet, som forventes færdigt i løbet af 2023. 

Internationalt seminar om  PTSD • Kompleks PTSD • Forlænget Sorg 
Den 22. september 2023 har vi besøg af Professor Andreas Maercker - en af verdens førende psykologer 
indenfor psykopatologi, diagnostik, forskning og behandling i relation til PTSD, Kompleks PTSD og Forlæn-
get sorg. Andreas Mearcker har været formand for WHO’s ICD-11 arbejdsgruppe vedrørende stressrela-
terede tilstande, og således stået i spidsen for udviklingen af flere nye ICD-11 diagnoser. Vi forventer, det 
bliver et tilløbsstykke og anbefaler hurtig tilmelding hvis man vil sikre sig en plads.

Alle medlemmer af selskabet ønskes et godt nytår!

På bestyrelsens vegne
Klaus Pedersen, Formand f. DPSP
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 16. MARTS 2023 KL. 17-17.50
Dansk Psykologforening

Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag.
Vi indkalder hermed til generalforsamling i DPSP d. 16. marts 2023. Det er ikke muligt at deltage i gene-
ralforsamlingen virtuelt. DPSP’s regnskab for 2022 vil blive udsendt separat inden generalforsamlingen. 
Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt 
der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. 

Tid: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
17 – 17.50: Generalforsamling
18.00 - 19.30:  Foredrag v/ Lars J. Sørensen:
Sjælens længsel. ”Om at finde sig selv uden at føle sig forkert”
• Sjælens længsel er ikke rettet mod bestemte ting, hændelser eller mennesker – men er det en-
kelte menneskes længsel mod at finde sig selv, uden at føle sig forkert. Dvs at føle sig hjemme i sig selv, 
hvor man end er. Hvis man ikke gør det, forstærker det ubehaget ved tilværelsen og ens lede ved sig 
selv. At finde hjem i sig selv er enkelt og svært på samme tid.
• Sjælens længsel kan virke som et luftigt begreb, men det er forbavsende, hvordan de fleste 
umiddelbart synes at forstå udtrykket. Man kan betegne sjælens længsel som sjælens sult. Den kropsli-
ge fornemmelse af sult føles ofte som det velkendte sug i maveregionen, når man længes. 
• Vi skal alle være i stand til at rumme os selv for derved at finde hjem til sig selv. Ens egen sjæls 
længsel kan derved vise andre vejen hjem til sig – slet og ret ved, at vi kun kan være sammen – sam-
men. Mødet med den anden i nuet ligner enkelt og betagende at være sammen med sig selv. Ens væren 
i verden og sjælens længsel spejler hinanden. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen 
på, også i psykoterapi, der er i fokus i denne bog.

LARS J. SØRENSEN er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.1979-2015 chefpsykolog på 
Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, herunder den lukkede Sikringsafdeling. Han har arbejdet med 
psykoterapi i psykiatrien og i privat praksis, og gennem mange år undervist på forskellige psykoterapi-
uddannelser. Lars J. Sørensen har udgivet diverse artikler samt 5 bøger: Særpræg-Særhed-Sygdom, 
Smertegrænsen, Skam – medfødt og tillært, Sjælens længsel og Selvglad. Værkerne omhandler psyko-
seterapi, tilknytning, traumer, psykiske lidelser og skam. 

19.30 – 22.00 Middag
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Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasse-
rer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget)

Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Karen Aursand & 
Anne Vonger Kaas

Suppleanter: 
På valg (genopstiller): Krista M. N. Straarup
Opstiller: Henrik Thorndal Machon (medlem af Fyn-udvalget)

Tilmelding: Du bedes venligst sende en mail til generalforsamling@dpsp.dk 
og anføre om du også ønsker at deltage i middagen..

Arrangør: DPSP v/ Anne Vonger & Mette Vinum

Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10.Eventuelt 

Ad. Pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Gældende vedtægter, under §3:
• Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med andre relevante selskaber 
Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU er et fagligt uafhængigt 
udvalg.

Forslag til ændring:
• Bestyrelsen udpeger på anmodning fra Specialpsykologisk Diagno-
seudvalg (SPDU) medlemmer af SPDU.

Motivering:
Forenkling af arbejdsgange. Initiativ og koordination overgår til SPDU. 



Ψ
DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
        SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

  www.dpsp.dk

Fyraftensmøde
Onsdag d. 24. maj 2023 i Aarhus

Det drilske følelsesliv
v/ Finn Reeslev Korsaa 

Kun for medlemmer af DPSP

Moderne opdragelse har for mange udartet sig til noget der minder om en social kuvøse, hvor forældre 
søger at beskytte deres børn mod traumer og kriser og samtidig knytter sig følelsesmæssigt stærkere til 
dem end man gjorde tidligere, mens parforholdets betydning er under afvikling. Det har ført til nye pro-
blemstillinger og vanskeligheder i familielivet, som er en udfordring for mange psykoterapeuter. Konflikten 
kan teoretisk forstås i lyset af en gammel kontrovers mellem Freud og Jung. Er det barndomstraumer eller 
dårlige tilknytningsmønstre, der har skabt en voldsom stigning i psykisk lidelse hos de unge? Eller er deres 
psykiske lidelser udtryk for, at forældre ikke er i stand til at slippe deres unge følelsesmæssigt, så det bliver 
svært at realisere voksenlivet gennem en frigørelsesproces? 

Psykolog Finn Reeslev Korsaa har i mange år haft klinisk psykologisk praksis på Strøget i København. 
Han har en magistergrad i psykologi fra Københavns universitet fra 1988, er psykoanalytiker og har tillige 
uddannelse i par- og gruppeterapi. Korsaa har publiceret kronikker og artikler i danske dagblade om psyko-
logiske emner gennem årene og har udgivet flere bøger blandt andet Naturens muntre søn. I august 2022 
udkom Parforholdets magi og samme år i november udkom Drømmetyderen, der er en biografisk fortælling 
om Danmarks første professionelle psykoterapeut. 

Program
16.30 Kaffe & Kage
17-19 Oplæg og debat
19.00 Traktement

Tid og sted:
Onsdag d. 24.5.23 i Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus

Deltagere: 
Arrangementet er kun for medlemmer af DPSP, og er uden deltagergebyr. Indmeldelse i selskabet kan ske 
her

Tilmelding: 
Senest den 2.4.23 her på hjemmesiden.

Maks. deltagerantal 49

Arrangører: DPSP-Aarhus v/ Klaus Pedersen & Krista Straarup
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New ICD-11 diagnoses in the trauma and stress field:
- implications for therapists and those affected

Professor Andreas Maercker is a licensed clinical psychologist, psychotherapist and medical specialist in 
psychosomatics and psychiatry. He was Chair of the WHO Working Group on the revision of the ICD-11, Chair 
and full professor of Psychopathology and Clinical Intervention at the University of Zurich, Switzerland, Co-Di-
rector of the Institute’s Outpatient Clinic Services and Chair of the Historical Commission of the German Psy-
chological Society on Stasi psychology. Author or editor of 14 books and has published +200 scientific articles. 
Professor Maercker has been awarded the highest German order, the Federal Cross of Merit.
Professor Maercker will take us through the new ICD-11 diagnoses in the trauma and stress field and its im-
plications for therapy, with a special focus on “classic” posttraumatic stress disorder (PTSD) versus complex 
posttraumatic stress disorder (CPTSD), Prolonged Grief Disorder and the new ICD-11 Adjustment Disorder. 
Further topics are transdiagnostic approaches to the disorders of trauma sequelae, and cultural particularities 
and adaptions of the disorders and their treatments. The viewpoints of those affected are also taken into ac-
count in a participatory approach.
Reference publication: Maercker, A. (ed.) (2022) Trauma sequelae: Berlin: SpringerNature.

Time and Place:
Friday September 22nd 2023, 8:50-16:30. Morning Buffet & Registration 7:30, Wine reception and book sig-
ning, 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus, Denmark

 

 Friday September 22th 2023
Radisson Blu Scandinavia

DPSP International Seminar, 
Aarhus 

Andreas Maercker,
Professor PhD 

   



Ψ
DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
        SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

  www.dpsp.dk

”Registration: 
• DKK 1190: Members of the Danish Psychotherapeutic Society for Psychologists 
• DKK 1890: Other members of the Danish Psychological Association
• DKK 690: Student Members of the Danish Psychological Association
• DKK 3090: Other Academics & Professionals

Fees includes tax, morning buffet, lunch and afternoon coffee & cake. EAN billing is not possible. Mem-
bers of the Danish Psychological Association can apply for DPSP membership dpsp.dk. Yearly mem-
bership fee DKK 150.

Application dpsp.dk
Deadline for application August 11th 2023. Rules for registration & cancellation dpsp.dk. Admission is on 
a first-come, first-served basis.

Merit: 
Expected approved with 6 hours in specialist programs

Organizer: DPSP by Mette Vinum & Klaus Pedersen
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5-dages introduktionskursus 
Compassion Focused Therapy 

v/ Henriette Rønhof-Sloth

30.-31. oktober + 22.-24. november 2023 i København

Introduktion til CFT
CFT (Compassion Focused Therapy) er udviklet af Professor Paul Gilbert fra Derby University i England 
m.fl. Metoden integrerer evidensbaseret viden om, hvordan sindet udvikles og fungerer, og hvordan vi 
kan afhjælpe psykiske lidelser. Derfor indgår viden fra bl.a. evolutionspsykologi, neurofysiologi, emoti-
onspsykologi, socialpsykologi og tilknytningsteori i forståelsen af vores sind og dets udfordringer. 

I CFT benyttes evidensbaserede terapeutiske strategier og teknikker til afhjælpning af psykiske vanske-
ligheder, herunder metoder fra mindfulness og visualisering, gestaltterapi, kognitiv terapi, emotionsfoku-
seret terapi og psykodynamisk/ tilknytningsorienteret terapi. CFT har særligt fokus på skam og selvkritik 
som vedligeholdende faktorer for psykiske vanskeligheder og på strategier til at håndtere skam og selv-
kritik på mere hjælpsomme måder. 

CFT er en transdiagnostisk tilgang, som er videreudviklet til at kunne hjælpe mennesker med et bredt 
spektrum af psykiske udfordringer: angst, depression, vredesproblemer, spiseforstyrrelse, stemmehø-
ring, PTSD og personlighedsforstyrrelser. 

CFT tilbyder desuden terapeuter mulighed for at arbejde med egne følelser af skam, utilstrækkelighed og 
omsorgstræthed, som ofte slider på os i vores arbejde og privatliv. 

Underviser:
Henriette Rønhof Sloth er privat-praktiserende psykolog med ydernummer, specialist i psykoterapi samt 
mangeårig ekstern lektor på SDU. Desuden indehaver af Kognitiv Center Fyn, der arrangerer og afhol-
der kurser i kognitive behandlingsmetoder samt uddannelser i CFT. 

Henriette har længerevarende psykoterapeutiske uddannelser i såvel psykodynamisk som adfærdsterapi 
(DAT) og CFT og har i de sidste 10 år arbejdet med CFT. Hun er en erfaren og inspirerende underviser, 
der har afholdt flere efteruddannelseskurser i CFT både for psykologer og personale i børne- og ung-
domspsykiatrien. Hun får løbende CFT supervision af bl.a. Paul Gilbert. 

Kursets form og indhold:
Kurset er praksisnært og med fokus på at træne konkrete terapeutiske færdigheder. Vi har desuden fo-
kus på at skabe en tryg og hjælpsom stemning blandt deltagerne. Vi vil gennem veksling mellem oplæg, 
demonstration af øvelser samt øvelser i små grupper træne psykoedukation, mindfulnessøvelser samt 
caseformulering og terapeutisk arbejde med skam og selvkritik. Endelig er der på kurset også fokus på, 
hvordan vi som psykologer kan have brug for at træne compassion, og hvordan det kan hjælpe os til at 
møde klienterne med compassion. 

”
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Målgruppe: 
Kurset er for psykologer uanset arbejdsfelt.

Godkendt til specialistuddannelse:
Kurset forventes godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi for voksne under Specialiseringsmodu-
let, ”Anden teoretisk referenceramme” (emneområde: 12.4.4.2.3)

Tid og sted
Den 30-31 oktober, 2023, kl. 9-16: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø
Den 22-24 november, 2023, kl. 9-16: Villa Kultur, Krausesvej 3, 2100 København Ø. 
Der vil være god forplejning alle dage. 

Deltagergebyr: 
Medlem af DPSP kr. 6500. Andre medlemmer af DP kr. 8500. Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og efter-
middagskaffe begge dage. EAN-fakturering ikke mulig.

Tilmelding: 
Senest d. 1.7.2023 her på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende. Regler for til- og afmelding ses på 
dpsp.dk. Der er 30 pladser på kurset, som besættes efter ”først til mølle princippet”. 

Arrangør: DPSP v/ Anne Vonger Kaas & Mette Vinum
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Formand:  
Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

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

Kasserer:  
Finn Korsaa
Mail: fkorsaa@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Mette Vinum
Mail: mette.meleschko@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:  
Malene Hinrichsen
Mail: psykolog@mahi.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Anne Vonger Kaas
Mail: anne.vonger@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Karen Aursand
Mail: karenaursand@gmail.com

Suppleant: Henriette Rønhof Sloth
Mail: psykolog@henriettesloth.dk

Suppleant: Krista M. N. Straarup
Mail: kristasteen@msn.com 

 

 

Sekretariat:
Sekretær: Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

Århus-udvalget: Mette Weiss Mose 
(koordinator), Ole Karkov Østergård, 
Krista Straarup, Claus Hemmingsen & 
Klaus Pedersen

Odense-udvalget: Malene Hinrichsen 
(koordinator) & Henriette McKenzie 
Rønhof Sloth

København-udvalget: Karen Aursand, 
Kirsten R. Grage, Finn Korsaa, Mette 
Vinum & Anne Vonger

Medietek-udvalget: Birgit Vrang (koor-
dinator), Jens Berthelsen, Birgitte Brun 
& Werner Regli

Online udvalget: Marie Drengsgaard & 
Iben Sejerøe-Szatkowski

Specialpsykologisk Diagnoseudvalg: 
Klaus Pedersen (formand), Sebastian 
Simonsen (DPSP), Bo Bach (SPP), 
Birgitte Bechgaard (SPP), Sune Bo 
(SSPP), Mickey Kongerslev (SSPP), 
Anne Randers (SPBU) & Ditte Lammers 
Vernal (SPBU).
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DPSPs’ Internationale seminarer 1990-2023

Ludvig Igra 1997, Mary Morgan & Stanley Ruscynski 1999, Alan Shore 2000,
Korsgaard & Gammelgaard & Pedersen 2001, Bo Jacobsen 2002, Ulla Giersing 2002, 

David E. Scharff 2003,  Henk Schutt 2008,  Margaret Stroebe 2008,  Bobby Zachariae 2016, 
V.B. Ekroll 2016,  A.F.Jensen 2016,  Stig Poulsen 2016, 

Geoffrey M. Reed 
2018

Carla Sharp 
2022

Mary Lamia 
2019

Cary S. Kogan 
2018

Paul Gilbert 
2017

Jeffrey K. Zeig 
2021

Andreas Maercker 
2023
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Peter Fonagy 
2006 

Paul Salkovskis 
1998 & 2004 

Cloé Madanes 
2008 

Daniel Stern 
2005 

Nancy MCWilliams 
2009

Leslie Greenberg 
2010

Irvin Yalom 
2007

Patricia C. Della Selva 
2012

Finn Skårderud 
2012+2015

Emmy Van Deurzen 
1996 + 2014

Jon Frederickson 
2016

David Schnarch 
2014

M. Helge Rønnestad 
2016

Bruce Perry 
2017

Sigmund Karterud 
2011

Alan Fruzzetti 
2013

Atle Dyregrov 
2011

Scott Miller 
2013

John F. Clarkin 
2015

Ernesto Spinelli 
2002 - 2007 - 2009


