Personlighedsforstyrrelser hos unge
- Diagnostik, udredning og behandling
3-dages kursus ved Sune Bo, Ph.d.
3.-5. Januar 2018
Behandling og udredning af personlighedsforstyrrelser har traditionelt ikke haft en stor
plads i børne- og ungdomspsykiatrien. Der foreligger efterhånden kliniske erfaringer og
forskningsmæssig viden i forhold til udredning, diagnosticering og effektfuld behandling også i forhold til personlighedsforstyrrelser hos unge. Med dette kursus ønsker vi at sætte fokus på, hvornår det er relevant at tale om en egentlig forstyrrelse af personligheden og hvilken behandling, der skal tilbydes.
Kurset sigter mod at kursisterne i 3 dage dykker ned i begreberne knyttet til forstyrret personlighedsmæssig udvikling og personlighedsdiagnostik hos børn og unge og får indgående kendskab til:
- Grundlæggende viden om teorier vedr. personlighedsudviklingen og de adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser der kendetegner netop den forstyrrede personlighedsmæssige
udvikling
- Tilrettelæggelsen og udførelsen af personlighedsdiagnostik hos unge med brug af evidensbaserede psykologiske undersøgelsesmetoder (SCID-II)
- Klassifikationssystemerne ICD-10 og DSM-5's kriterier og modeller til forståelse af personlighedsforstyrrelse herunder diagnostik og differentialdiagnostik særligt i forhold til unge
- Effektive og evidensbaserede behandlingsmetoder samt vurdering af den enkelte patients
egnethed til terapi og anden psykologisk behandling.
Kurset vil primært beskæftige sig med borderline personlighedsforstyrrelse for at sikre at
kursisterne opnår et indgående og kendskab til netop denne personlighedsforstyrrelse og
mulighed for at opnå specialiseret viden på dette område.
Underviser: Sune Bo, Ph.d., specialist og supervisor i
psykoterapi. Sune Bo arbejder klinisk i uddannelsesstilling til specialpsykolog ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og er tilknyttet den psykiatriske forskningsenhed som seniorforsker. Sune Bo
forsker i personlighedsforstyrrelser hos unge, bl.a. i
form af et RCT-studie ift. effekten af MBTgruppebehandling ved borderline personlighedsforstyrrelse hos unge.
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Praktiske oplysninger
Tid og sted: 3.-5. januar 2018 i DP’s lokaler, Åboulevarden 31, 8000 Århus.
Deltagere: Psykologer og læger, max. 25 deltagere. Deltagere med ikke-akademisk baggrund kan evt. optages – dog max 25%.
Pris: Kr. 3.000,- for medlemmer af SPBU, kr. 3.500,- for øvrige. Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu.dp@gmail.com med oplysning om navn, adresse og
medlemsnummer i Dansk Psykologforening. Årskontingent kr. 100,Tilmelding: Pr. mail til kursus.pf.spbu@gmail.com med oplysninger om navn, DP medlemsnr, uddannelsesniveau, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 20/12
2017.
Kursusledere: Pusjka Cohn og Gitte Andersen.
Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og praktiske øvelser.
Meritering: Kurset er forhåndsgodkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse: Specialiseringsmodulet på Klinisk Børnepsykologi under punktet 6.4.4.2.1 Diagnostik og
Psykopatologi(12 timer) og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder (6 timer), samt
Specialiseringsmodulet på Psykoterapi med børn under punktet 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (6 timer), 5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (6 timer) og 3.99 Andet (6 timer), i alt 18 timer.
Evaluering: Følger DP’s standard
Litteraturliste fremsendes i forbindelse med tilmelding og betaling. Litteraturen forventes i
noget omfang læst forud for kurset, så kursisterne kan bidrage i de teoretiske og begrebsmæssige diskussioner ligesom kursisterne løbende vil have mulighed for at drøfte og reflektere over spørgsmål fra klinikken.
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Program
Dag 1: 3. januar kl. 10.00-17.00
Dansk Psykologforenings lokaler, Åboulevarden 31, 8000 Århus




Introduktion til personlighedsteori
Introduktion til unges neurobiologiske udvikling, som bruges som fundament til at
forstå unges personlighedsudvikling
Gennemgang af personlighedsforstyrrelserne i ICD-10 med særligt fokus på borderline personlighedsforstyrrelse og afgrænsning differentialdiagnostisk

Dag 2: 4. januar kl. 8.30-16
Dansk Psykologforenings lokaler, Åboulevarden 31, 8000 Århus




Assessment af personlighedsforstyrrelse med udgangspunkt i SCID-II interview, som
er gold-standard inden for udredning af personlighedsforstyrrelser
Video med fælles ratings
Klassifikation af personlighedsforstyrrelser i DSM-5 og foreløbig model for ICD-11

Dag 3: 5. januar kl. 8.30-15.30
Dansk Psykologforenings lokaler, Åboulevarden 31, 8000 Århus




Introduktion til de forskellige behandlingsformer af personlighedsforstyrrelser
Vurdering af egnethed ift psykoterapi
Videodemonstration af psykoterapi ved personlighedsforstyrrelse
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