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I samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov 

arrangeres 
 

Seminar med psykoanalytiker 
Neville Symington 

 
 

” Bion’s Emotional Journey” 
 
 

Neville Symington vil med udgangspunkt i sin mangeårige interesse for Wilfred Bions 
tænkning sætte fokus på emnet ”Bion’s Emotional Journey”. Neville Symington har ved 
tidligere besøg med stor succes guidet os ind i Bions tænkning, og deltagerne får nu på ny 
mulighed for at opdage, genopdage eller uddybe sin forståelse af denne tænkning og dens 
relevans for det daglige kliniske arbejde. Et særligt fokus for denne gang er Bions udvikling 
af O, som kan ses, som et forsøg på at løfte sig ud af teoretiske og metodiske 
begrænsninger for at forstå den menneskelige psyke. 
Neville Symington vil som vanligt bruge materiale fra sin egen kliniske praksis, ligesom 
han vil demonstrere sin tænkning gennem supervision af en case i plenum. 
Underviser: Neville Symington, verdenskendt psykoanalytiker, uddannet fra Tavistock 
Clinic i London, medlem af hhv. det britiske og australske psykoanalytiske selskab. De 
sidste mere end 20 år bosat i Sydney, Australien, hvor han er privatpraktiserende. 
Symington har gennem en årrække haft en særlig interesse i den kliniske forståelse af 
svære forstyrrelser og psykoser. Han er af den opfattelse, at der er et underliggende 
psykologisk mønster i alle former for mental forstyrrelse, og især i det psykoterapeutiske 
arbejde med svært forstyrrede og psykotiske patienter, er det både vigtigt og nødvendigt at 
forsøge at forstå disse dybereliggende strukturer. Han har skrevet en lang række artikler 
og bøger, hvoraf skal nævnes: The Clinical Thinking of Wilfred Bion (sammen med sin 
hustru Joan Symington), Narcissism – A New Theory, The Making of a Psychotherapist, A 
Pattern of Madness, Becoming a Person og senest The Psychology of the Person. 
Form: Supervision i plenum, forelæsning og diskussion. 
Seminarledelse: Psykolog Rikke Bøye, Klink for Personlighedsforstyrrelser, Århus 
Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, rikke.boeye@ps.rm.dk. 
Målgruppe: Psykologer, læger og andre, der arbejder med og har interesse i 
psykoanalytisk psykoterapi. 
Tid: 03. maj 2016 kl. 09.00 - 16.00.  
Sted: Århus Universitets Hospital, Risskov, Den Gamle Festsal. 
Pris: Inkl. frokost og kaffe/te kr. 1300,- for medlemmer af AIP, kr. 1650,- for ikke-
medlemmer. Studerende halv pris. 
Tilmelding: Bindende tilmelding ved indbetaling til AIP-konto: reg.nr: 1551, kontonr. 
16978582, samt skriftligt tilmelding via email: post@aip.dk Angiv navn, adresse, tlf. 
nr., faggruppe samt e-mail-adresse ved tilmeldingen. Tilmelding senest 20. April 2016. 


