INVITATION TIL TEMADAG OM OPSPORING OG DIAGNOSTIK AF
PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER I UNGDOMSPERIODEN
Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab
Vi har endnu en gang fornøjelsen af at invitere dig til temadag med fokus på opsporing og diagnostik af
personlighedsforstyrrelser i ungdomsperioden v/Linda Bramsen og Sune Bo – den som blev aflyst grundet
COVID-19 i december 2020.
Temadagen afholdes i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København:
Mandag d. 6. december 2021
Kl. 10.00 – 15.30
Lokale 2A
Stockholmsgade 27,
2100 København Ø.
Til temadagen vil Linda Bramsen og Sune Bo præsentere de væsentligste og mest relevante
personlighedsforstyrrelser, herunder dyssocial personlighedsforstyrrelse samt berøre begrebet psykopati.
De vil ligeledes kort præsentere en af de mest anerkendte udviklingspsykopatologiske modeller for
personlighedsforstyrrelse, nemlig den mentaliseringsbaserede teori.
Der vil desuden være fokus på evidensen for at stille og bruge personlighedsforstyrrelsesdiagnoserne ved
unge, samt nogle af de tidlige tegn på og indikation for personlighedsforstyrrelse.
På dagen vil der både være et diagnostisk, forskningsmæssigt og retsligt aspekt samt en case til at belyse
ovenstående.
Linda Bramsen er ledende overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland samt
forkvinde for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.
Sune Bo er autoriseret psykolog, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi,
og specialpsykolog i børne og ungepsykiatri. Han er ansat som klinisk psykolog i Børne- og
Ungdomspsykiatrien i Roskilde, og affilieret seniorforsker i Psykiatrisk Forskningsenhed i Slagelse.
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: d. 6. december kl. 10.00-15.30
DRS medlemspris: gratis (300,- for ikke-medlemmer), alt inkl.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Tilmelding: Senest d. 25. november til DRS@dp-decentral.dk
Antal deltagere: max 24 inklusiv oplægsholdere
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