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Dansk Retspsykologisk Selskab inviterer til: 
 

"Making Life Meaningful: Facilitating Progression and Desistence 
in Prison Offender Personality Disorder (OPD) Pathway Services." 

v/Pamela Attwell, UK. 
 

Pamela Attwell, Consultant Clinical Psychologist, har arbejdet i det engelske sundhedsvæsen 
(NHS) siden 2002. Hun har siden 2014 været den klinisk ansvarlige leder for HMP Swaleside 

Pathways Service and HMP Standford Hill Enhanced Resettlement Service.  
 

I oplægget introducerer Pamela os til det engelske fængselssystem med et historisk 
perspektiv på psykologens rolle i assessment og rehabilitering. Kriminalforsorgens tiltag 
indenfor behandling af ’Dangerous and Severe Personality Disorder’ (DSPD) og senere tiltag 

såsom ’Offender Personality Disorder (OPD) Pathway Services og ’Prison Informed Prison 
Environments’ (PIPES) beskrives med fokus på målsætning, behandlingsfokus og effekt. 

Perspektiver fremlægges med kliniske eksempler, inklusiv case formulering og filmklip.  
 
Dagen lægger op til vidensdeling og indblik i behandling af personlighedsforstyrrelser i en 

udfordret klient gruppe, med fokus på nogle af de udfordringer og dilemmaer, som psykologer 
kan opleve i mødet med den kriminelle klient i et system, som i stigende grad er udfordret på 

ressourcer.  
 
Oplægget afholdes i psykologforeningens lokaler i København: 

 
Mandag 20. november 2017 

10.00 – 15.30 
Dansk Psykolog Forening, 

Stockholmsgade 27-29 
2100 København Ø 

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af DRS, ikke-medlemmer er meget velkomne til en 
pris af 300kr. Frokost og forplejning er inkluderet. Bindende tilmelding stiles til Ulla 

Damgaard-Sørensen på info@psych2health.com senest 3. november 2017.  
 
Kursusgebyret for ikke-medlemmer bedes indbetalt i forbindelse med bindende tilmelding via 

bankoverførsel til Lån og Spar Bank reg.nr. 0400 kontonummer 4012609979. I 
forbindelse med indbetalingen noteres følgende i tekstfeltet: Navn og medlemsnummer i 

Dansk Psykolog Forening 
 
Vi ser frem til en hyggelig og inspirerende dag. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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