
Referat af Generalforsamling i ISPS-DK, Bispebjerg Hospital  20. april 2007. 
 
Dagsorden (jf. vedtægterne) 
- valg af dirigent og referent. 
- formandsberetning. 
- fremlæggelse af regnskab. 
- fastlæggelse af budget for kommende år samt kontingent. 
- indkomne forslag. 
- valg af formand. 
- valg af bestyrelsesmedlemmer. 
- evt. valg af revisor og revisorsuppleant. 
- evt. 
 
Ad 1. Valg af dirigent:  
Susanne Harder blev valgt. 
Anne Marie Christensen valgtes som referent 
 

2. Formandsberetning:  

Bent Rosenbaum resumerede møderne i det forgangne år: 1) et møde om 
intersubjektivitet og psykose i forbindelse med sidste generalforsamling, 2) et møde 
den 11. oktober 2006 med professor Bengt Åke Armelius (Umeå Universitet) om 
"Affektskole  -  et psykoedukativt tilbud", et forsøg på at lave et edukativt program 
om affekter byggende på Silvan Tomkins teorier om basale affekter. 

I nærværende år er planlagt seminar den 4. juni i samarbejde med Selskab for 
Psykologisk Psykiatri. Wilfried Ver Eecke, professor i filosofi v. Georgetown 
University, Washington DC, vil tale om "Body and the structure of language in 
patients with psychosis - implications for theory and therapy”. Seminaret vil finde 
sted på Psykiatrisk Center Glostrup, Festsalen (nær kantinen) fra kl. 0930 – 1630. 
Herudover arbejdes der, i samarbejde med gruppeanalytisk institut i Århus, på et 
møde med Marvin Skolnik, samt et møde om familie-intervention med professor 
Julian Leff (London) og endelig et møde med Josef Berke (som var terapeut for Mary 
Barnes, og som nu driver et lille behandlingssted for psykotiske i London).  

Næste Internationale ISPS kongres bliver i København 15. – 19. juni 2009. Bent 
Rosenbaum, Manuel Gonzalez De Chavez Menendez  samt Klaus Lethinen har netop 
været på site inspection.  
Kongressen vil blive afholdt i Bella Centeret med reception på Københavns Rådhus. 
 
Susanne Harder og Fransisco Alberdi opstarter nyt forløb af psykose psykoterapi 
uddannelsen. 
 
Matilde Lajer og mand har lavet den danske udgave af ISPS hjemmeside: 
www.isps-dk.dk 
Den er blevet rigtig flot og åbner mange muligheder for at lægge undervisnings- og 
foredragsmateriale ind. 
 
I den Internationale ISPS arbejdes med at opstarte et tidsskrift udgivet på Routledge 
Forlaget. Tidsskriftet får navet: 
Psychosis: Psychological, social and integrative approaches. 
Desuden er der planlagt udgivelse af en række bøger. 



På den internationale hjemmeside kan man, som ISPS-medlem, tilmelde sig en Yahoo 
diskussionsgruppe, hvor der løbende er livlig debat og informationsudveksling.  
 
3. Regnskab: Bettina Jager oplyste at selskabet startede med et overskud fra 1. møde 
på ca. 23.000 kr. Dertil kom medlemskontingent så samlede indtægter blev 30.000 kr. 
Af disse skal 10-12.000 betales for den danske hjemmeside. 
 
4. Budget: forelå ikke(men vil blive udfærdiget). Kontingent for næste år blev fastlagt 
til kr. 250. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:  
Ingen var på valg. Som ny suppleant valgtes Armand Felix.  
 
7. Valg af revisor.  
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde intern revisor. Foreningen er ikke 
momsregistreret, og det er således ikke nødvendigt med en ekstern revisor. 
 
8. Evt. 
Det uhensigtsmæssige i at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig drøftedes. 
Det besluttedes at lægge op til vedtægtsændring næste år, således at 
bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift hvert år. 
 
Det diskuteredes om en medlemsliste skulle ligge på hjemmesiden. Det besluttedes at, 
da denne er offentlig og ikke alle medlemmer måtte ønske dette, vil man i stedet 
kunne rekvirere listen hos sekretær Lisbet. Bestyrelsens navne og adresser kommer på 
hjemmesiden. 
 
Det drøftedes, hvad man kan gøre for at skaffe flere medlemmer: Større medlemsrabat 
på møder, samarbejde med andre grupper og selskaber, opsøgende kampagne, 
annoncering og artikelskrivning blev nævnt. Debatten udviklede sig til spørgsmålet 
om det overhovedet er nødvendigt med en forening som ISPS. Interesserede menes 
dog at kunne findes både indenfor distriktspsykiatrien, opsøgende psykoseteams og 
OPUS. Der formodes at være interesse for møder omkring relationsbehandling, 
psykoedukation, pre-terapi m.v.  
 
Bent Rosenbaum sluttede med at påpege nødvendigheden af hele tiden at redefinere 
den psykodynamiske tankegang til nye sammenhænge, så den ikke ryger ud af den 
historiske kontekst. 
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.  
 
Referent. A.M.R.Christensen 
22. april 2007 


