Akademi for Integrerende Psykoterapi

Seminar med
Judy Gammelgaard
På liv og død
Indhold: I de mest alvorlige tilfælde kan spiseforstyrrelser være livstruende. Det stiller naturligvis
store krav til behandleren, som på den ene side skal forhindre patienten i at gøre livstruende skade
på sig selv og på den anden side forholde sig forstående og fortolkende som overfor andre psykiske
lidelser.
På seminaret vil Judy Gammelgaard starte med to cases, som skal illustrere forskellen mellem en
neurotisk form for spiseforstyrrelse og en psykotisk. Herefter vil Gammelgaard introducere Jean
Laplanche, som har inspireret hende til at se spiseforstyrrelser i lyset af narcissismen. Seminaret
vedlægges to artikler. Den ene indeholder en af de cases, som Gammelgaard vil omtale og den anden
er en artikel af Laplanche. Den kan være lidt vanskelig, men er mest tænkt som noget man kan
fordybe sig i efter seminaret.
Efter foredraget vil Judy Gammelgaard forestå en supervision af et arbejde med en patient med
spiseforstyrrelse.
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, diskussion og supervision.
Seminarledelse: Ledende psykolog Rikke Bøye, Klink for personlighedsforstyrrelser og
selvmordsforebyggelse, ADA, AUH Psykiatri, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200
Aarhus N, rikke.boeye@ps.rm.dk.
Målgruppe: Alle med interesse i psykoanalyse.
Max antal: 24
Tid: 15.03.19 kl. 9-16.
Sted: Park Allé 15, 6.tv. 8000 Aarhus C.
Pris: Inkl. frokost og kaffe/te kr. 1300,- for medlemmer af AIP, kr. 1600,- for ikkemedlemmer. Studerende halv pris.
Tilmelding: Bindende tilmelding ved indbetaling til AIP-konto: reg.nr: 1551, konto nr. 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 01.03.19
Sekretariat:
AIP v/ Rikke Bøye

tlf: 7847 2170
E-mail: post@aip.dk

