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Nyhedsbrev december 2017 

Alle medlemmer af FPAPs selskaber ønskes en glædelig jul og godt nytår 

Nyheder fra medlemsforeningerne 

DSAP 

Etikgruppe: Bestyrelsen i DSAP har nedsat en etikgruppe, som skal drøfte en fornyelse af vores 
etikregler, hvor følgende kategorier skal tilgodeses: Klienter, kolleger og kandidater. 

Legatkomité: Bestyrelsen har herudover igangsat et arbejde i relation til en legatkomité. Vi har fra 
flere ældre medlemmer og andre modtaget omfattende boggaver. Vi har indlemmet de bøger, 
som vi ikke allerede havde, i biblioteket, og resten har vi solgt til kandidaterne. Dette har indbragt 
og forventes fremover at indbringe pæne summer, som vi har placeret på en legatkonto. Komiteen 
skal nu foreslå, hvilke regler der skal være for uddeling af legater til hhv. kandidater og 
medlemmer. 

Grundkursus: Jung Instituttet arrangerede i 2015 et ét-årigt grundkursus, som ud over at være 
åbent for interesserede psykoterapeuter o.a. som ønsker en efteruddannelse inden for den 
jungianske teori og praksis, også udgør det første studieår på den lange uddannelse. Vi arrangerer 
nu for 2. gang et grundkursus, som starter til februar. Vi har et maksimum på 20 deltagere, og det 
ser ud til at blive stort set fuldtalligt. 
 
Èn-dags konference: Jung Instituttet arrangerer hvert år i maj en én-dags konference (og i oktober 
arrangerer vi en 2-dages konference). Dette års én-dags konference finder sted fredag d. 4. maj og 
kommer til at handle om Typologi, med oplæg af Preben Grønkjær og Hanne Urhøj.  
 
Supervisorkursus: Vi er også ved at planlægge det næste supervisorkursus d. 19. - 21.10.18, som 
kommer til at handle om etik (foreløbig titel "Ethical and unethical aspects of supervision") og 
bliver med Jan Wiener, SAP London, Catherine Crowther, SAP London, Gunilla Midbøe og Misser 
Berg, begge DSAP.  
 
Mailingliste: Vi har oprettet en mailingliste, hvor vi udsender besked om det der sker inden for den 
jungianske verden – dvs. ud over meddelelser fra DSAP og Jung Instituttet også oplysninger om 
foredrag og studiekredse i Jung Foreningen m.m. Hvis man er interesseret, kan man komme på 
mailinglisten ved at sende en mail til misser.berg@mail.dk  
 
Igangværende uddannelser: Det hold på nu 8 kandidater, der startede i 2013 har nu afsluttet de 5 
års teoretiske og kliniske del af undervisningen og går nu ind i deres 6. år sidste år, hvor de skal 
færdiggøre to case-rapporter og en afsluttende artikel. Holdet, der startede i 2016, og hvor der nu 
går 12 kandidater, har færdiggjort deres 2. år, hvor de har haft spædbarnsobservation, 
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udviklingspsykologi og teorier om eventyr. De er nu på deres 3. år, som handler om symboler og 
mytologi.  
 
 
DSPBU 
 
Der afholdes generalforsamling i DSPBU onsdag den 14. marts 2018 i Dansk Psykolog Forenings 
lokaler. 
 
DSPBUs læsekreds mødes de næste gange tirsdag d. 6. februar og torsdag d. 19.april. Til læsekreds 
i februar læses kapitel 10 i Anne Alvarez bog: The Thinking Heart. ‘Under-integration and 
integration at the paranoid-schizoid level.’  

 
DSPP 
 

Der afholdes generalforsamling i DSPP fredag d. 9. marts kl. 15.00-16.00 i Kulturhuset Indre By, 
Charlotte Amundsens Plads 3, København. 

Medlemsmøde efter generalforsamlingen: Sarah Daniels holder oplæg om "Betydningen af 
psykoterapeutens tilknytning i psykoterapi" med efterfølgende diskussion 

  

DSPPs litteraturkreds mødes i Birgitte Norries klinik Otto Ruds Gade 98, 1. Sal 8200 Århus følgende 
torsdage fra 19-21: 25.1, 1.3 og 3.5. 

Interesserede er velkomne og kan henvende sig til Kasperpyndt@yahoo. 

 

ISTDP 

Den 9. februar 2018 afholdes et heldagsseminar med Kristin Osborn: Listen With Your Eyes: How 
to see your clients clearly, so you can offer timely and effective therapeutic interventions kl. 9-17 
(kaffe og registrering kl 8.30-9.00). Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 
Læs flyer om seminar og tilmelding. Tilmelding: Senest d. 4. januar 2018. Priser: Ikke-medlemmer 
kr. 2500. Medlemmer kr. 2100. Studerende kr. 1700. Priserne er incl. forplejning. Tilmelding sker 
ved at overføre beløbet til Selskabets bankkonto 7160-1741862, IBAN; DK4971600001741862, 
BIC/SWIFT; SYBKDK22 (husk angivelse af dit fulde navn ved overførsel) og samtidig sende en mail 
til formand@istdp-danmark.dk med angivelse af dit navn og din profession. Medlemmer af 
Svenska Föreningen för ISTDP betaler medlemspris. 

 

IGA Aarhus 

Institut for Gruppeanalyse (IGA) i Aarhus annoncerer følgende uddannelser i 2018: 
GPU: 2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse 
GOL: 2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse 
GAD: 4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse 
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Ansøgningsfrist: d.9.april 2018 
Læs mere på IGA Aarhus’ hjemmeside http://iga-aarhus.dk/front_new.asp  
 
 

For yderligere information henvises til FPAPs og de forskellige selskabers 
hjemmesider 
 
 
Afholdte arrangementer 
 
FPAP 
Arne Vestergaard giver her et resumé af årets Fælleskonference 
Fælleskonferencen 2017 åbnede med en velkomst fra FPAP formand Inge Østergård og dernæst 
formand for arrangementsgruppen Tove Mathiassen.  

Næste punkt på dagsordenen var et oplæg om fællesforeningens historie. Den blev fortalt af to af 
foreningens pionerer, Hanne Larsson og Bodil Roved. Vi blev ført igennem ideens start, visionerne 
og etableringen og herunder også de diskussioner og meningsforskelle der havde været i forhold 
til hvad foreningen skulle fokusere på, herunder historien om fælleshusets betydning. Dialogen 
indeholdt også indspark om foreningens fremtid, eksempelvis var der mange der reagerede 
positivt på en historie fra Norge om en ”Freud Bar” og andre eksempler på ideer til hvordan 
psykoanalyse og analytiske psykologier kan finde nye relevante positioner i samfundslivet. 

Efter dette udmærkede indslag var der to breakout sessions: én om musik og en og supervisionens 
dilemmaer.  

Jungiansk Analytiker Christel Borman og en ledsagende pianist gav en workshop om musik som 
symbolsk ressource i arbejdet med arketypiske forsvar. Cand. Psych. PhD Claus Haugaard Jacobsen 
introducerede til den nye bog om supervision, han er medforfatter til, og gav eksempler på de 
dilemmaer man møder i rollen som supervisor. Især supervisors rolle som kontrollør af det faglige 
niveau blev livligt diskuteret, og jeg noterede mig behovet for faglige standarder og for en 
veldefineret samarbejdsrelation med ledelser. 

Efter frokost introducerede journalist, psykoanalytiker mm. Tine Byrckel, til filmen Elles fra 2012, 
som hun har skrevet manuskript til. Forinden gav hun en indføring i udvalgte begreber fra Lacans 
Psykoanalyse som havde været betydningsfulde for filmens greb. Derefter så vi filmen sammen og 
efter en pause diskuterede vi filmoplevelsen sammen med Tine. Filmen var et bidrag til 
diskussionen om prostitution og ”sugardaddies” og lagde således op til en bredere refleksion over 
udviklingen i forholdet mellem kønnene. Personligt var jeg også inspireret af filmens slutning, der 
var bevidst ”ikke-hollywoodsk” i at der ikke kom en løsning men at vi efterlades med en situation 
der er ubestemt og som kan gå i flere retninger. Det kan vi så tænke over, og det gjorde vi i den 
grad. 

Dagens program sluttede med storgruppe i Kirkesalen. Her fortsatte refleksionerne som var sat i 
gang af filmen. Prostitution, forholdet mellem kønnene, var blandt emnerne.  

Middag kl. 19 med rødspættefilet Meuniere og efterfølgende hyggeligt samvær og samtaler. 

Lørdag startede med Social Dreaming (drømmematrix). Bl.a. temaer med unge og ældre mænd der 
rejser og afløser hinanden. Politi og unge mænd der kører i biler uden bremser. En kuffert glemt i 
toget, hvor ejermanden er stået af. Associationerne var mange, men kort fortalt oplevede denne 
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referent sessionen som en slags respons på nogle af de spørgsmål der rejstes på den første dag. F. 
Eks. ift. fraværet af unge mænds stemme på konferencen (og andre steder?) og hvilken station, 
fællesforeningen holder ved i dag og hvor toget kører hen herfra og med hvilken bagage. 

Derefter var der tre break-outs: en om Bob Dylan og arketypisk typologi ved Jungiansk Analytiker 
Hanne Urhøj. I oplægget undersøgte Hanne filmen I´m not there som gav et portræt af Dylan. 
Parallelt med dette var der en session om sexuel dysfunktion og tidlige traumer ved Jungiansk 
Analytiker og sexolog Kirsten Hervert Pedersen. I den tredje parallelle session var temaet mad og 
relationer. Jan Kragh-Jacobsen var inviteret til at give en session om  østers og erotik. Tre sessioner 
med ganske forskellige temaer, men som alle var velbesøgt og vellykkede, så vidt denne referent 
er orienteret. 

Efter en kaffepause vendte vi alle tilbage til Kirkesalen til den sidste storgruppe. Spørgsmålet om 
hvordan fællesforeningens historie skal fortsætte herfra blev undersøgt, og mange gav udtryk for 
at de ønskede at konferencerne fortsætter på årlig basis. Vi diskuterede hvordan ”fælles” kan 
forstås både som ”samme-hed” og som forbundet forskellighed. Det blev også undersøgt hvordan 
det opleves at være på fælleskonferencen første gang. Denne diskussion kunne tyde på, at der er 
brug for at være mere opmærksomme på at den ”indspisthed” der føles så godt især for de af os 
der har deltaget mange gange, også kan have en bagside. Vi vendte også tilbage til filmoplevelsen 
fra den første dag igen.  

Afslutningen foregik med en sandwich i hånden. Konferencen blev evalueret lidt og der var 
tilslutning til at fortsætte med årlige konferencer og flere deltagere meldte sig arbejdet med at 
forberede næste års konference. Der er plads til flere. Tak til Tove Mathiassen og Bodil Roved, som 
begge har været med i flere år men som nu valgte at trække sig fra planlægningsgruppen. 

Alt i alt synes jeg det var en vellykket konference og glæder mig til den næste. 

 

DSPBU 

DSPBU´s afholdt i september 2017 deres 25 års jubilæumskonference med titlen: You – Me – and 
All the Others. We are always more than two – reflections on triangular relationships. 
Hovedtalerne var Liselotte Grünbaum, psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge, hendes 
oplæg fokuserede på søskende relationer. Margaret og Michael Rustin, begge med tilknytning til 
Tavistock, England. Holdt oplæg om klinisk praksis i lyset af Kleiniansk tradition og forskning i 
psykoterapi i dag.  Der var parallelsessioner afholdt af medlemmerne af DSPBU og live supervision 
af deltagernes egne cases.  

Der var 51 deltagere hvoraf halvdelen af deltagerne var fra vores Nordiske samarbejdspartner, 
Sverige, Norge og Finland.  

Det var en vellykket konference med positive tilbagemeldinger fra deltagerne og oplægsholdere.  

 

Tak for i år! 

 
Inge Østergård 

Formand for FPAP 


