
 

 

 

 
 

Ulla Beck 

(OPU, MBL, Bestyrelsesmedlem) 

ullabeck@stofanet.dk 

Cand.mag i statskundskab og psykologi, gruppeanalytiker (IGA), psykoterapeut og ekstern 

lektor i organisationspsykologi, Roskilde Universitet. Derudover en række kortere 

postgraduate uddannelser indenfor terapi, ledelse og organisation samt 

mentaliseringsbaseret terapi. Arbejder med organisationskonsultation, leder- og 

konsulentuddannelse, psykodynamisk coaching og organisationspsykologisk forskning. En 

af grundlæggerne af OPU. Medlem af OPUS og ISPSO. Er eneforfatter og medforfatter til en 

række bøger og øvrige publikationer se hjemmeside: www.ulla-beck.dk 
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(OPU) 

thomas@birkholms.com 
 

Konsulent på OPU. Master i organisationspsykologi 2004-2006. Efteruddannelse i  

miljøterapi 1996-1999. Pædagog 1996. Institutionsleder på Miljøterapeutisk 

behandlingshjem. Bestyrelsesmedlem og kasserer i NAPSO. Arbejder på freelancekonsulent 

med organisationsudvikling, ledergruppeudvikling, samarbejdstræning, supervision, 

uddannelse og samarbejdsforhold. 
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Birgitte Bonnerup 
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bb@bonnerup-hasselager.dk 
 

Cand.psych. aut. Specialist og Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Uddannet på 

OPU i 1995, stabsmedlem siden 2000. Uddannet psykoanalytisk psykoterapeut fra IPP 

2020. 

 

Partner i "Bonnerup-Hasselager", et konsulentfirma med organisationspsykologiske opgaver, 

coaching, supervision og terapi. Ekstern lektor på MPO/RUC. Medlem af ISPSO, NAPSO, 

IGA, OPUS. Medforfatter til fagbøger om organisationspsykologi. 

 

 

 

Torben Heinskou 

(OPU, MBL) 

torben@torbenheinskou.dk 
 

Speciallæge i psykiatri. Overlæge i psykiatrien, Region Sjælland. Godkendt som specialist i 

psykoterapi og supervisor (Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykologforening). Uddannet i 

gruppeanalytisk psykoterapi (GAPU), mentaliseringsbaseret terapi og supervision, og 

Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ved Institut for Gruppeanalyse. Censor ved 

Københavns Universitet. Freelance praksis, konsulent og supervisor. Forfatter og redaktør af 

adskillige artikler, bogkapitler og bøger om psykoterapi, miljøterapi og 

organisationspsykologi. 
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(OPU Fortsat, MBL, Bestyrelsesmedlem) 

peterkoefoed@mail.dk 

Cand. psych.aut. Specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og 

organisationspsykologi. Mangeårig terapeutisk erfaring og ledelseserfaring fra 

behandlingspsykiatrien. I eget firma erhvervs-og organisationspsykologiske og 

psykoterapeutiske opgaver, herunder personaletræning, supervision, ledelsescoaching, 

gruppeanalytisk terapi samt kompetenceudvikling, bl.a. i mentaliseringsbaseret miljø-og 

psykoterapi. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelserne i 

gruppeanalyse (GAU), organisationspsykologi(OPU), mentaliseringsbaseret terapi (MBT-G) 

og mentaliseringsbaseret ledelse (MBL). 

 

 

Karin Kell Nielsen 

(Uddannelsesledelse og næstformand OPU, OPU Intro) 

psykolog@karinkell.dk 

 

Cand. psyk. aut., specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi. Master of Public 

Governance, CBS. Executive Management Program, INSEAD. 

Uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut (GAPU) og organisationspsykologisk uddannelse 

(OPU), Institut for Gruppeanalyse. Forfatter. Næstformand i OPU’s uddannelsesledelse. Har 

solid ledelseserfaring opnået gennem en lang årrække som stabschef og afdelingsleder 

inden for bl.a. HR, organisationsudvikling og arbejdsmiljø. Varetager i egen virksomhed 

Karin Kell Erhvervspsykologi opgaver inden for strategisk ledelsesrådgivning, ledelses- og 

organisationsudvikling, coaching og supervision. 
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Dorte Sandager 

(Uddannelsesledelse og formand OPU, OPU Fortsat) 

ds@transitions.dk 

MPO, Cand. comm. samt MA med en række kortere efteruddannelser indenfor bl.a. ledelse, 

supervision og coaching i en psykodynamisk ramme. Konsulent siden 1993 med fokus på 

ledelses- og organisationsudvikling, action learning, supervision, gruppeudvikling, coaching 

og konflikthåndtering. Ejer af Transitions ApS og managing partner i Action Lab ApS. 

Stabsmedlem på OPU siden 2008 og pt. formand for OPU's uddannelsesledelse, ekstern 

lektor på MPO/ RUC samt censor på Institut for Kommunikation på RUC og medlem af 

NAPSO, IGA og OPUS. Forfatter til en række artikler. 
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Professor, cand. psych., ph.d. Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. 

Specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. 

Studieleder for MPO/RUC. Leder COP/RUC. Lærer på OPU. Freelance 

organisationskonsulent. Gunnar Hjelholt Prisen 2005. Bestyrelsesformand for NAPSO, 

President ISPSO, OPUS associate. Associate Editor Organisational and Social Dynamics, 

OPUS/Phoenix Publishing. Publikationer m.m.: https://forskning.ruc.dk/da/persons/svisholm 
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(GAU, Suppleant i bestyrelsen) 
 

Jag arbetar tillsammans med sex kollegor på en välrenommerad mottagning och verksamhet 

för psykoterapi, handledning och utbildning, PsykologCentrum. Vi finns centralt på gågatan, 

Södra Förstadsgatan 13 i Malmö Paul Benér har bedrivit mottagning sedan 1985 och har 30 

års erfarenhet av kliniskt psykologarbete inom psykiatri. Det innefattar arbete med 

behandling, utredning och diagnostik samt handledning av personal. Jag är legitimerad 

psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Jag har Sveriges 

Psykologförbunds specialistbehörighet som klinisk psykolog och har tio års erfarenhet som 

lärare och kursledare för Basutbildning i psykoterapi. Sedan 2010 är jag gruppanalytiker, 

med en utbildning på fyra år på Institutet för Gruppeanalyse i Köpenhamn och medlem av 

GASi (Group Analystic Society international). 

Venligst se hjemmeside http://www.paulbener.se/ 

 

 

 

Lars Bo Jørgensen 

(GAU) 

lars@psyc.dk, 23662390 
 

Uddannet lærer og cand.pæd.psyk.(1996). Tidligere ansat i socialforvaltning og ved PPR. 

Specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisorgodkendt i DP, DPS og BUPS. 

Privatpraktiserende psykolog (2001). Gruppeanalytiker (2002). Tidligere bestyrelsesmedlem 

i GAS og IGA. Har været en del af Uddannelsesledelsen på den Gruppeanalytiske 

Uddannelse siden 2008. Delegeret i EGATIN, som er en sammenslutning af 

gruppeanalytiske træningsinstitutter i Europa. 

I min praksis arbejder jeg med individuel- og gruppeterapi for børn, unge og voksne og 

gruppesupervision af opholdssteder, psykiatriske bosteder m.m. 

Øvrige medlemskaber: DSPBU – selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi for Børn og Unge 

(www.dspbu.dk)Dansk Rorschach Selskab (www.rorschachdanmark.dk) – 

specialistgodkendt. Group Analytic Society International 

(www.groupanalyticsociety.co.uk)IAGP – International Association for Group Psychotherapy (www.iagp.com) 
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Cand. psych. i 1980, godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi, har arbejdet med 

unge og voksne i socialt og psykisk regi. 

IGA næstformand og bestyrelsesmedlem. Supervisor på GAPU. Formand for 

lærerforsamlingen. Sidder endvidere i bestyrelsen i Gruppeanalytisk Selskab, GAS. 
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(GAU) 

psykolog@hannelarsson.dk 
 

Cand.psych. aut., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i 

psykoterapi og børnepsykologi. Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som supervisor af 

psykoterapi. 

Uddannet ved IGA som psykoanalytisk par- og familieterapeut. Har været lærer på den par- 

og familieterapeutiske, den organisationspsykologiske og den gruppeanalytiske uddannelse. 

 

 

 

Gerda Winther 

(GAU, Bestyrelsesmedlem) 

mail@gerdawinther.dk 

 

Cand.psych. (1974), specialist og supervisor i psykoterapi, gruppeanalytiker. Tidligere 

Formand for IGA, lærer på IGA. Tidligere chefpsykolog, Psykiatrisk Center. Glostrup, nu 

privatpraktiserende psykolog. 
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(GAU, GAS, Kasserer i bestyrelsen) 

 

Cand. Psych. fra Københavns Universitet 1987 Godkendt specialist i psykoterapi 

Godkendt supervisor i psykoterapi Ansættelser: 

Københavns Universitet, stipendiat og underviser. Psykolog i Universitetsklinikken. 

Studenterrådgivningen, Undervisningsministeriets rådgivnings- og behandlingsstilbud til 

studerende ved de videregående uddannelser. 

Bispebjerg Hospital, psykiatrisk afd. og ambulatorium. Privat praksis siden 1989 

Siden 1996 konsulent ved Forsvarsakademiet, rekrutterings- og udviklingsopgaver i 

forbindelse med officersuddannelserne, Slædepatruljen Sirius, Station Nord mm. 

Underviser og foredragsholder indenfor forskellige psykologiske interesseområder. 

Underviser på GAU 

Medlem af bestyrelsen i IGA 

 

 

 

 

 

 

Helle Knudsen 

(GAS, Bestyrelsesmedlem) helle.era@gmail 

 

Psykoterapeut og psykiatrisk sygeplejerske gennem 32 år Uddannet i IGA efter den gamle 3 

årige uddannelse 

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og af IGAs bestyrelse og i GAS. 

Arbejder på Psykoterapeutisk Klinik under RehionH og har privatpraksis med individuelle 

klienter, par og grupper. 



 

Margit Grønne 
 

(Konduktor i Mediangruppen) 

margitpsyk@gmail.com 

 

Cand med. Speciallæge i psykiatri. 

4 årig uddannelse ved IGA-København. I en årrække teorilærer, supervisor og 

gruppeterapeut ved IGA-København. 

Storgruppeleder ved 13.European Symposium in Group Analysis, Molde 2005 og sammen 

med Bryan Boswood, storgruppeleder ved 15.Int Symposium, London 2011. Medlem af 

GASi. 

Uddannet psykoanalytiker, træningsanalytiker ved Dansk Psykoanalytisk Selskab,IPA. 

Psykoterapeutisk praksis, København. 
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