Referat af bestyrelsesmøde i Center for Psykoanalyse d. 22. februar 2017
Til stede: Judy Gammelgaard, Bent Rosenbaum, Susanne Lunn, Tone Roald, Simo Køppe og Katrine
Zeuthen. Afbud fra Birgit Bork Matthiesen.
1) Referat godkendes fra sidste møde! (Jeg vedhæfter det som jeg tror er det sidste referat, jeg tror
nemlig, det er et år siden, vi mødtes sidst)
2) Siden sidst:
Ifølge mine notater snakkede vi ikke om dette men fokuserede på fremtiden.
3) Fortsatte aktiviteter



Susannes kliniske gruppe starter igen dette semester med 7‐8 studerende efter en kort
pause.
Simos gruppe om det ubevidste fortsætter på 5‐6. år med 10‐12 medlemmer, studerende
og færdiguddannede psykologer. Simo overvejer at dele den i to, dels på grund af den store
spredning der er i forhold til viden og erfaring med at være i gruppen, dels fordi der er
forskellige ønsker ift mødetidsppunkt.

4) Fremtidige arrangementer





D. 30.03.2017 kl. 13‐16: Stijn Vanheule fra Ghent universitet. Seminar om
“Conceptualising and treating psychosis: a Lacanian perspective” i samarbejde med
ISPS i lokale CSS 35.3.13.
D. 5.5.2017 kl. 15: Eric Smadja skal holde foredrag på Instituttet i et samarbejde mellem
Dansk Psykoanalytisk Selskab, Psykoanalytisk Debat og Institut for Psykologi i auditorie 1,
Gothersgade 140.
D. 21.‐23. august 2017: Mattias Desmet fra Ghent Universitet i Belgien besøger igen
instituttet. Planen er, at han skal holde et åbent foredrag på Instituttet og en workshop for
en lukket inviteret arbejdsgruppe med fokus på single case studier.



D. 21.‐24.9 2017: Mark Solms besøger Center for Subjektivitetsforskning og Dansk
Psykoanalytisk Selskab. Center for Psykoanalyse og Debat stræber mod at lave et
fællesarrangement/forelæsning med Solms på Universitetet.



D. 21.‐24.9 2017: Mark Solms besøger Center for Subjektivitetsforskning og Dansk
Psykoanalytisk Selskab.
Efteråret 2017: Bent skal holde et åbent foredrag på instituttet om traume og
selvmordsforebyggelse, dato følger.



5) Valgfag
På baggrund af den efterspørgsel på undervisning i psykoanalyse vi oplever fra de studerende
besluttede vi at udbyde et valgfag i psykoanalytisk teori og praksis, hvor vi alle har 1 eller 2
forelæsninger. Katrine har i den sammenhæng snakket med Mette Berg Andersen og Torben
Bechmann, og det kan først blive til foråret 2018. Dog skal vores fagbeskrivelse og

forelæsningsrække være klar i løbet af april 2017, så Mette kan få det med i semesterplanen, der
udbydes til de studerende i maj 2017. Katrine laver et udkast med en kursusbeskrivelse og
forelæsningstitler og forslag til ugedag og tidspunkt, som hun sender rundt til bestyrelsen, og de
enkelte melder tilbage vedr. tid, sted og indhold (En kort titel og et par sætningers brødtekst til den
enkeltes forelæsning). Deadline: 31. marts til Katrine, som sørger for kommunikation med Mette
Berg Andersen om det formelle.
Foreløbige emner:
Simo: Subjektivitet, Det ubevidste
Susanne: Metode og klinisk praksis; psykopatologi
Bent: Traume;
Judy: Hvor det var skal jeg’et være;
Katrine: Seksualitet; Børn
Birgit?
6) Næste møde onsdag d. 31. maj 2017 kl. 12.30‐14.

