Svenska Föreningen för ISTDP inbjuder till föreläsning 7 februari 2015 med

Anders Forsner
ISTDP i teori och praktik
- varierad teknik på en och samma klient
Anders Forsner, leg psykoterapeut, verksam sedan 1982, presenterar ISTDP utifrån Dr H.
Davanloo’s teknik och metapsykologi med inslag av grundläggande psykoanalytiska
begrepp. Även generellt tänkande kring den psykoanalytiska synen på människan kommer
att illustreras utifrån Forsners egna erfarenheter och psykoanalytiska bas som främst består
av Freud, Klein, Bion och Lacan. Forsner illustrerar genom egna videoinspelade terapier och
har utbildat sig hos H. Davanloo i Montreal, Kanada, en vecka per år mellan åren 1996-2007.
Föreläsningen presenterar ISTDP via videoinspelad terapi och inleds med en kort teoretisk
presentation av:

-

ångestens tre somatiska urladdningsvägar
konflikttriangeln och persontriangeln.
Kristallisering av försvarsmekanismerna.

Anders kommer därefter att visa tre sekvenser från olika terapier som illustrerar den somatiska
urladdningsvägen hos strukturerade klienter med urladdningen i viljestyrda muskler. Resterande tid
kommer en strukturerad klient med urladdning i viljestyrda muskler att användas för att illustrera de
olika faserna:

-

frågefas/problemformulering
exempel på ångestreducering via fysiologisk identifiering av ångesten.
Pressfas
Utmaning
Frontalkrock/head on collision med motståndet i överföringen.

Delar ur session 1, 3 och 4 kommer att användas.
Session 1; frågefas c:a 15 minuter
Session 3; huvudupplåsning till passage av mordiskt raseri i överföringen med koppling till F/F
hörnet, passage av skuld och sorg. Hög grad av utmaning/press och s.k. ”high rise in transferens”
Session 4; ”att nå det omedvetna med reducerad utmaning och ökning av pressfas och milda former av
head on collission”, Davanloo rekommenderade ett sådant arbetssätt från c:a 2004.
Plats:
Datum:
Tid:
Kostnad:

Anmälan:
Betalning:

Info:

Ersta Sköndal Högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm, Sweden
7 februari 2015
Kl 13:00-16:00 (Registrering från kl 12:30)
0 kr för medlemmar 2015, 500 kr för icke- medlemmar. Ingen moms tillkommer. I kostnaden
ingår fika.
Se www.istdpsweden.se/?page_id=29 för info om medlemsskap.
Anmälan genom att maila namn och telefonnummer till liv.raissi@affekta.se.
Betala avgiften till bankgiro: 300-3944. Skriv ”ISTDP1507: Ditt namn” i meddelanderutan. Du
kommer att få en bekräftelse på din anmälan när betalningen är gjord.
OBS: begränsat antal platser.
Genom Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, och Peter Lilliengren peter.lilliengren@affekta.se

