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INVITATION TIL TEMADAG OM UDREDNING OG BEHANDLING AF 

PSYKOTISKE PATIENTER I RETSLIGE SAMMENHÆNGE 
 

Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab  
 

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til temadag med fokus på den psykologiske 
udredning og behandling af psykotiske patienter indenfor bl.a. retspsykiatrien. Arrangementet 
vil blive afholdt i København, i Dansk Psykolog Forenings lokaler 

onsdag 27 november 2019 
 

Program 

10.00-12.30 - Anne Henriksen: Behandling af psykotiske patienter 

12.30-13.15 - Frokost 

13.15-15.45 - Claus Werchmeister: Udredning af psykotiske observander 
 

Anne Henriksen, specialpsykolog, fungerer som afsnitsleder på Retspsykiatrisk sengeafsnit 3 
for grønlandske behandlingsdømte patienter, i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. 

Fokus vil her være på den medicinske, psykologiske og miljøterapeutiske behandling af 
psykotiske og pseudo-psykopatiske patienter i lukket retspsykiatrisk regi med henblik på 

langtids-rehabilitering og på sigt udskrivelse. Også de behandlings-refraktære samt farligste 
patienttyper berøres, foruden de mange forbehold, sikkerhedsprocedurer og problemstillinger 
relateret til patienter og personale, der kan opstå i et sådant behandlingsmiljø. Oplægget vil 

bestå af både teori og anonymiserede cases. 
 

Claus Werchmeister, psykolog og supervisor i psykopatologi, har tidligere fungeret i 25 år 
som psykolog og afsnitsleder på Retspsykiatrisk sengeafsnit 1 for indlagte mentalobservander 
og surrogatfængslede, i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. Fokus vil være på den 

psykologiske udredning af psykotiske patienter i forbindelse med mentalobservationer og 
indlæggelser i retspsykiatrisk regi. Herunder anvendelsen af psykologiske interviews og 

psykologiske tests, samt hvordan forskellige typer af psykotiske, nær-psykotiske, 
karakterafvigende og malingeringsuspekte observander fremtræder på disse 
undersøgelsesredskaber. 
 

Der er lagt op til en spændende temadag i godt selskab 
  

Vi ser frem til at se dig 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen             Praktisk info:  

Tidspunkt: den 27. november kl. 10.00-15.45 

DRS medlemspris: gratis (300,- for ikke-medlemmer), alt inkl.  

Sted: Stockholmsgade 27 2100 København Ø. 

Tilmelding: Senest den 13 november til Skibdal84@hotmail.com 

Antal deltagere: max. 25  


