13. FÆLLESKONFERENCE

6.-7. november 2020 på Liselund Møde- og Kursussted, Slagelse

Relation og refleksion
Hemmeligheder og løgne
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. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk
tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien,
PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og
musik.
… Tekst …
Til at inspirere den psykodynamiske tænkning og praksis og de fælles refleksioner på konferencen vil der
være oplæg og workshops både ved repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere
med andre fagligheder. Der vil blive præsenteret temaer som … i arbejdet med terapi, undervisning og
supervision. I lighed med tidligere fælleskonferencer vil der desuden være storgrupper og social dreaming.
Tid:
Fredag 6. november kl. 9.30 – lørdag 7. november kl.13.00
Pris:
Konference med overnatning kr. 2400,Konference uden overnatning kr. 1900,For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:

1

Konference med overnatning kr. 1700,Konference uden overnatning kr. 1500,Der er et begrænset antal værelser til overnatning, så hurtig tilmelding anbefales
Tilmelding:
Senest d. 6. oktober 2020 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. 6. oktober 2019 til FPAPs konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr. 7554190434. Angiv
navn og ”Fælleskonference”.
Bed om elektronisk faktura i tilmeldingen, hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og
ønsker elektronisk faktura. Angiv arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.
Yderligere oplysninger:
Ønsker du vegetarkost? har du mulighed for at dele dobbeltværelse? Særlige ønsker bedes oplyst til
info@fpap.dk.

Sammendrag af program for 13. FÆLLESKONFERENCE
Fredag d. 6. November
9.30-10.00

Ankomst, kaffe og rundstykker

10.00-10.30
Velkommen og præsentation af deltagerne
v/ Formand for FPAP, Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
10.30-11.45
Indledende fælles oplæg: Das unheimliche
Steen Visholm, cand.psych. & ph.d. Professor (MSO)
11.45-12.00

Pause

12.00-13.15
Parallelsessioner, workshops:

A. Hemmeligheden som fænomen i rum og tid

Mogens Pedersen, organisationskonsulent, cand.phil
Foreløbig intro til indhold:
Hvilken iboende struktur er der i hemmeligheden? Hvad er hemmelighedens anatomi? Og dens
socialpsykologi. Og hvilken udvikling er hemmeligheden underlagt over tid? Hvad er hemmelighedens
koreografi? Med eksempler fra arkitektur, kunst, litteratur og film, lingeri og hverdagslivets psykologi

B. Hemmeligheder og løgne i familier, parforhold og terapi

Poula Jacobsen, cand.psych., gruppeanalytiker og Hanne Larsson, cand.psych.

13.15-14.15

Frokost

14.15-15.45
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Fælles oplæg og workshop: Hemmeligheder og løgne skaber afgrænsede rum i psyken
Misser Berg, Jungiansk analytiker
Foreløbig intro til indhold:
Men der er stor forskel på, om det foregår i kreative overgangsrum eller i fraspaltede misbrugsrum.
Vi undersøger de positive, udviklingsfremmende, og de negative, regressive hemmeligheder og løgne. Det
bliver et ret "jungiansk" foredrag med arketyper, eventyr m.m. - men også med en god portion
objekrelationer og tidlige forsvar.
15.45-16.15

Pause

16.15-17.30
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
18.00-19.30

Middag

19.30-22.00
… Og nu til noget helt andet, efter ønske fra tidligere år om mere bevægelse: Evt oplæg + fælles dans.
Aftale endnu ikke på plads
Lørdag d. 9. november
8.30-9.45
Social Dreaming
Under ledelse af Arne Vestergaard, cand. psych., jungiansk analytiker
10.00-11.15:
Parallelsessioner, workshops:
A. Hemmeligheder og løgne – og kriminalitet i familier
Inge Østergård Hansen, cand.psych. og Lars Bo Jørgensen, cand.psych., gruppeanalytiker
B. Sladder og hemmeligheder på arbejdspladsen
Marianne Malm, cand.psych. og Mette Seier helms, organisationskonsulent, cand.mag.
11.15-11.30

Pause

11.30-12.45
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, diplomeret gruppeanalytiker
12.45-13.00
Afrunding i plenum
v/ Formand for FPAP, Peter Ramsing
13.00

“Løs snak” og sandwich
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