10. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion
10.-11. november 2017 på Liselund, Slagelse
Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse
for psykodynamisk tænkning.
Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år,
og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet
og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk praksis.
Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til,
hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis
f. eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien, PPR,
konsulentverdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og
indenfor teologi, kunst og musik.
Den psykodynamiske tænkning præsenteres med oplæg og
workshops ved repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne
oplægsholdere.

I år indeholder programmet en tråd over temaet køn, krop og
sexualitet.
Læs videre om foredrag, work-shops, storgruppe, social dreaming og
film forevisning på www.fpap.dk
Tid: Fredag 10. november kl. 9.30 – lørdag 11. november kl.13.00
Pris:
Konference med overnatning kr. 2400,Konference uden overnatning kr. 1900,For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:
Konference med overnatning kr. 1700,Konference uden overnatning kr. 1500,Der er et begrænset antal værelser til overnatning, hvorfor man
opfordres til hurtig tilmelding.
Tilmelding: Snarest og inden 15.oktober 2017 pr. mail mærket
”Fælleskonference” til info@fpap.dk.
Gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning.
For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.
Betaling senest d. 15. oktober 2017 til FPAP´s konto i Nordea,
reg.nr. 1436 kontonr. 7554190434 med angivelse af navn og
”Fælleskonference”.
Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og
ønsker elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med
angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt.
reference.
Yderligere oplysninger: Tove Mathiesen,
tove.mathiesen@dadlnet.dk

Foreløbigt program for Fælleskonferencen 10.-11.november 2017
Fredag 10.november
9:30 – 10.00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10:00 Velkommen
Formanden for Fællesforeningen Inge Østergaard og formanden for arrangementsgruppen
Tove Mathiesen
10:15 Fællesforeningens historie
Plenum ved Bodil Roved, psykiater og Hanne Larsson, psykolog
Præsentation af deltagerne
11:30 Pause
11:45 Parallel sessioner
Supervisionens dilemmaer
Ved Claus Haugaard Jacobsen, cand psych. Ph.d.
Om nogle af de dilemmaer, konflikter og usikkerheder som opstår, og hvad man skal gøre,
når man optræder i rollen som supervisor.
"Music resonating in the symbolical space" –
Ved Christel Bormann, Speciallæge i psykiatri, Jungiansk analytiker
Om musik som symbol i forståelsen og bearbejdelsen af det arketypiske forsvar - primært
anskueliggjort ved musicalen "The Phantom of the Opera".
13:00 Frokost
14:00 – 17.30 En eftermiddag i Psykodynamisk filmklub
Film: Elles af Malgoska Szumowska, instruktør og Tine Byrckel, manuskript
Tine Byrckel, der er manuskriptforfatter på filmen ”Elles”, vil fortælle om tankerne bag filmen
og filmens tilblivelse. Tine Byrckel har et uddannelsesmæssigt afsæt som cand.phil. i filosofi
og Lacan uddannet psykoanalytiker, på den baggrund vil hun desuden perspektivere filmens
tema (i dialog med konferencens deltagere). Herunder kobling til Lacans tænkning om
”subjekt” og grundsætning om ”det subjekt der formodes at vide”, i relation til filmens tema –
f.eks. subjektets position ift. selv at vælge at være objekt. Derudover kobling mellem filmens
tema og mænd, kvinder og magt, offergørelse, helliggørelse og ”hysteriske feminister”, moral
og grundantagelser om det sunde, det skadede og det helbredende.
Der vil være en kort pause efter filmen inden diskussionen.

17:30 Pause
17:45 – 19:00 Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
Storgruppen stammer fra gruppeanalysen, hvor der er tradition for at anvende gruppen som
en mulighed for dialog og udeveksling for alle konferencens deltagere. Storgruppen danner
således rammen for, at deltagerne kan udveksle ideer, associationer og reaktioner på
deltagelse i konferencen. Ordet er frit og der er ikke en specifik dagsorden. Diskussionen i
storgruppen indeholder både bevidste og ubevidste processer. Den udveksling, der foregår i
storgruppen kan analyseres eller forstås på forskellige niveauer: det sociale og
samfundsmæssige plan som konferencen er en del af og er indlejret i, på gruppen som
deltagerne på konferencen udgør og processer der er aktiveret i den enkelte deltager eller i
subgrupper af deltagerne.
19:30 Middag, muligvis med underholdende indslag?

Lørdag 11.november
8.30 – 9.45 Social Dreaming
Under ledelse af Arne Vestergaard, cand. psyk., jungiansk analytiker
Social dreaming er en socioanalytisk metodik udviklet af Gordon Lawrence i 80´erne.
Metoden gør det muligt for en gruppe at få fat i den kulturelle viden og den tænkning der er
indlejret i det medlemmerne drømmer. Metoden fokuserer derfor på drømmen og ikke på
drømmeren. Metoden kan stimulere en gruppes evne til at at undersøge, finde og udtrykke
social mening. SD foregår i en særlig setting, (en matrix), for at adskille processen fra
gruppedynamisk og klinisk proces.
9:45 Pause
10:00 – 11.00 Parallel sessioner
Arketypisk dynamik, fravær, nærvær og kropslige udtryk i et portræt af Bob Dylan
Ved Hanne Urhøj, Jungiansk analytiker DSAP/IAAP
Seksuel dysfunktion og tidligt relationelt traume. En mulig jungiansk tilgang.
Ved Kirsten Hervert Pedersen, Jungiansk analytiker DSAP/IAAP
Mad og relationer, Østers og erotik
Ved Jan Kragh-Jacobsen og Nina Kragh-Jacobsen

11.15 – 12.30 Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
12:30 – 13:00 Afslutning m. sandwich –to-go.

