
Hvis du har set den populære programserie Parterapi – elsker du mig stadig? hvor

psykologen Orna Guralnik guider par gennem kon�ikter med deres partnere og

dem selv, eller hvis du måske selv har gået til parterapi eller kender nogen, der

har, så har tanken sikkert slået dig: Gad vide, hvad parterapeuten tænker? Om

forelskelse, utroskab, kedsomhed, fordeling af husarbejde og pligtsex? Hvilke

idealer om kærlighed og samliv er der på spil, hos terapeuten selv, og kan hun

undgå at få mest sympati for den ene parts synspunkter? Hvis hun ikke kan

undgå det – hvordan håndterer hun så det? Og hvordan bruger terapeuten

sproget til at nærmer sig sprækkerne i disse idealer?    

Den norske terapeut og forsker Anne Øfsti har i mange år beskæftiget sig med

parterapeuters tanker om kærlighed, intimitet og seksualitet. I sin bog Parterapi –

Narrativ salon: Om at
arbejde med
kærlighedens
kompleksitet
gennem parterapi

Varighed

2 timer

Pris

200,- kr. +

billetgebyr inkl.

moms

DISPUK inviterer til Narrativ salon om de

dominerende kulturelle diskurser, når

det kommer til kærlighed. Lasse

Offenberg og Anne Øfsti vil tale om den

kompleksitet, som kærlighed

repræsenterer i menneskers liv i dag, og

som terapeuter bliver nødt til at forholde

sig til i arbejdet med parterapi.

Side 1

https://www.dispuk.dk/


 Kærlighed, intimitet og samliv i en brydningstid har hun fået en række

parterapeuter til at re�ektere over deres egne taget-for-givet-holdninger og

værdier, når de taler med par, der har udfordringer i samlivet.

Direktør i DISPUK, Lasse Offenberg, har inviteret Anne til en narrativ salon for, at

hun kan fortælle os om sit arbejde med par og om sin forskning i dominerende

kulturelle diskursers betydning for, hvad vi forstår som ” par”. Sammen vil de to

tale om den kompleksitet, som kærlighed repræsenterer i menneskers liv i dag,

og som terapeuter bliver nødt til at forholde sig til i arbejdet med parterapi, og om

hvordan man kan arbejde med den kompleksitet i terapien.
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