Akademi for Integrerende Psykoterapi
I samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov
arrangeres

Seminar med Judy Gammelgaard

Psykisk realitet - fra Freud til Laplanche og Lacan
Indhold: Freud introducerede begrebet psykisk realitet, da han opgav den såkaldte
forførelsesteori, det vil sige teorien om, at neuroser skyldtes overgreb i den tidlige barndom.
Freud vendte sig herefter mod den indre verden, og fantasier blev herefter et ankerpunkt i
forsøget på at forstå udvikling af psykopatologi. Begrebet psykisk realitet er tæt forbundet med
ideen om fantasier. Psykisk realitet forblev imidlertid som begreb tvetydigt. Det forstås ofte som
subjektive tanker, følelser og fantasier. Men Freud definerede det også som en særlig form for
realitet i det indre, noget reelt, som er uden sprog og altså ikke-symbolsk. Det er denne sidste
definition vi vil koncentrere os om på seminaret. Omdrejningspunktet for vores undersøgelse er
Freuds artikel fra 1919 ”Et barn bliver slået”, som vi vil forstå i lyset af Jean Laplanche´s læsning
af Freuds case og Laplanche´s teori om den generaliserede forførelse. Vi vil også inddrage
Jacques Lacan og hans begreb om det reelle, idet vi vil illustrere det gennem en undersøgelse af
symptomet. Hvad er et symptom og hvorfor er det så svært at ændre et symptom? Vi hører ikke
så sjældent kolleger sige, at patienten fik det langt bedre gennem behandlingen, men symptomet
forsvandt aldrig helt.
Forud for seminaret, vil deltagerne opfordres til at læse ”Et barn bliver slået”.
Underviser: Psykoanalytiker Judy Gammelgaard, lektor, dr. phil. medlem af Dansk
Psykoanalytisk Selskab, DPAS og The International Psychoanalytical Association. Judy
Gammelgaard har en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhed både indenfor og
udenfor den psykoanalytiske sammenslutning. Judy Gammelgaard har gennem en årrække haft
sin hovedinteresse indenfor klassisk psykoanalyse, dens teori, teknik og anvendelse indenfor
litterære og æstetiske fag. Teoretisk placerer hendes arbejde sig indenfor traditionen fra fransk
psykoanalyse og dele af objektrelationsteorien med hovedvægt på Donald Winnicott.
Form: Forelæsning og diskussion.
Seminarledelse: Ledende psykolog Rikke Bøye, Klink for personlighedsforstyrrelser, Århus
Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, rikke.boeye@ps.rm.dk.
Målgruppe: Læger, psykologer og andre, der arbejder med og har interesse i psykoanalytisk
psykoterapi og supervision.
Tid: 10. marts 2017 kl. 09.00 - 16.00
Sted: Oplyses ved tilmelding.
Pris: Inkl. frokost og kaffe/te kr. 1300,- for medlemmer af AIP, kr. 1600,- for ikke-medlemmer.
Studerende halv pris.
Tilmelding: Bindende tilmelding ved indbetaling til AIP-konto: reg.nr: 1551, kontonr.
16978582, samt skriftligt tilmelding via e-mail til: post@aip.dk. Angiv navn, adresse, tlf.
nr., faggruppe samt e-mail-adresse ved tilmeldingen. Tilmelding senest 24.02.2017.

Sekretariat:
Klinik for Personlighedsforstyrrelser, AUH Risskov
Skovagervej 2, 8240 Risskov

E-mail: post@aip.dk

