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I samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov 

arrangeres 

 

Seminar med Judy Gammelgaard 

 

Angst i psykoanalytisk perspektiv 

 

Indhold: Fokus i dette seminar er en undersøgelse af angst set fra et psykoanalytisk perspektiv: 
fra normal angst til patologisk angst – og endelig til ultimativ angst eller rædsel. 
Udgangspunktet er den eksistentielle angst eller normale angst belyst gennem Søren 
Kierkegaards begreb om angst og fortvivlelse. Herefter vil Judy Gammelgaard se på patologisk 
angst og gennemgå Freuds to angstteorier og komme ind på forskellen til Kierkegaard. Endelig 
vil Gammelgaard præsentere det, hun har kaldt den ultimative angst, som hun vil forsøge at 
diskutere i lyset af Lacan´s teori om det reelle og Freuds teori om dødsdriften, og sætte dem i 
forhold til den situation, vi befinder os i helt aktuelt med blandt andet flygtningestrømmen og 
krigen i Syrien. 
Forud for seminaret, vil deltagerne få tilsendt to relevante artikler. 

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, Aarhus 
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: 06.04.18 kl. 9-16. 

Sted: Århus Universitets Hospital, Den gamle Festsal. 

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 26.03.2018. 
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