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Psykoanalytikerens klinik 

Propædeutisk indledning 

 
Videreførelsen af den klinik der knytter sig til den psykoanalytiske erfaring er til enhver 
tid afhængig af, hvorvidt det lykkes den enkelte analytiker at fremlægge den viden, som 
deri gøres gældende. Spørgsmålet er da: Hvor befinder denne viden sig i så fald? Er den 
allerede foreliggende i selve den morbus man har sat sig for at bekæmpe? I det menneske 
den huserer hos? Hos den velvillige kliniker, der gør sit bedste? I lærebøgerne? …  

Sikkert er det i hvert fald, at denne viden ikke kan formidles, endsige håndteres, uden en 
vis teoretisk form. Thi klinikken er frem for alt et diskursivt forhold, et produkt af en 
signifikant sammensætning som siger meget mere om den der udtaler sig, klinikeren, end 
den eller det der udtales om. 

Dette har altid været sådan, da overføringen nødvendigvis er på færde. Og når det drejer 
sig om psykoanalysen er det uafviseligt, at den klinik som dér forfægtes angår den enkelte 
analytiker — uden at det af dén grund reduceres til en privat affære, selv om det 
naturligvis rammer ham eller hende personlig.  

For at anskue sådanne sager foreslår jeg fire indledende møder med propædeutisk sigte, 
som skal danne grunden for en systematisk redegørelse for de overvejelser vedrørende 
kasuistikken, klinikken samt behandlingstiltag som den analytiske erfaring har givet 
anledning til, siden Freud opdagede det ubevidste. 

§ Det første møde vil finde sted mandag den 10. oktober 2016 og vil bruges til at 
redegøre for den klinisk-anatomiske models baggrund, fremkomst og betydning for 
udvikling af den moderne medicin. 
§ Det andet møde, som vil holdes mandag den 12. december 2016, skal se på 
psykiatriens placering i lægevidenskabens rammer.  
§ Tredje møde indtræffer mandag den 20. februar 2017 og vil koncentreres om Freuds 
intervention på psykopatologiens felt. 
§ Fjerde og sidste møde i denne omgang vil foregå mandag den 15. maj 2017. Tiden 
skal denne gang anvendes til at give en oversigt over Jacques Lacans bidrag til 
begribelsen af psykopatologien.  

Disse indledende møder skal hjælpe os til at få en forståelse af hvorfor den 
såkaldte ’psykoanalytiske klinik’ har udviklet sig som den har gjort. 

 

 
Propædeutisk introduktion til psykoanalytikerens klinik. 

Fire mandage fra kl. 19 til 21, 
i oktober og december 2016 samt februar og maj 2017, 

dvs. den 10/10 og 6/12-2016 samt den 20/2 og 15/5-2017. 

Koordineret ved Osvaldo Cariola 
 


