Oplægsholdere

Arnoud Arntz, Holland
Professor ved Amsterdam
Universitet. Arbejder med
klinisk psykologi og eksperimentel psykopatologi.
Han har primært forsket i
angst og personlighedsforstyrrelser og har skrevet
en lang række bøger, bl.a.
om borderline.

Praktiske oplysninger

360 graders
perspektiv på
diagnosticering,
behandling
og recovery

Carsten René Jørgensen,
Danmark
Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus
Universitet. Har skrevet
en lang række bøger og
publikationer om borderline og mentaliseringsbaseret terapi.
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Stor faglig konference om

EN HÅ

Tidspunkt: Tirsdag 7. februar 2017,
kl. 9.30-17.00.
Sted: TEC Frederiksberg (ved metrostation).
Pris: 2.900 kr. 500 kr. rabat for alle tilmeldte
fra samme institution/virksomhed ud over den
første.
Early bird rabat: Ved tilmelding inden
1. december 2016 er der 300 kr. i rabat.
Tilmelding med oplysninger om navn og
adresse på firma/organisation/institution,
eventuelt EAN-nummer og deltagernes navne
sendes til info@pressto.dk
Oplys også, hvor mange eksemplarer af Det
sultne hjerte, du/I ønsker at bestille til den
særlige rabatpris.

Morten Kjølbye, Danmark
Uddannelseskoordinerende
overlæge ved Region Nordjylland og klinisk lektor ved Aalborg Universitetshospital. Han
har arbejdet indgående med
personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, og har bl.a.
skrevet om de nye terapiformer,
der har høje succesrater.
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Rabat på ‘Det sultne hjerte’

Alle, der tilmelder sig konferencen, kan købe bogen ‘Det
sultne hjerte. En håndbog om
borderline’, for 200 kr. incl.
moms og forsendelse (normalpris 249,00 kr.).

Konferencen er rettet mod alle, der i deres professionelle og faglige
virke har kontakt til borderline-ramte: praktiserende læger, behandlere, lærere, forskere, psykologer, psykiatere, ansatte i psykiatrien,
sygeplejersker, socialpædagoger, jobcenter-ansatte, sagsbehandlere
med mere. Konferencen vil give en grundig og nuanceret forståelse af
borderline og de nye, succesrige muligheder, der i dag ligger inden for
behandlingen af borderline.
01/11/2016 15.46

Borderline og konferencen
Det anslås, at to til fire procent af befolkningen lider af borderline. Selvmordsraten er høj – den ligger på 10 procent, og
derudover udviser cirka 75 procent af de
borderline-ramte selvskadende adfærd.
Nyere forskning har vist, at fordelingen mellem kønnene måske er 50-50,
men at mænd sjældnere får en officiel
diagnose.
Borderline er den psykiatriske sygdom, der er flest negative fordomme

omkring. Men samtidig er den en af de
lidelser, hvor der er sket størst fremskridt
inden for forståelsen og behandlingen.
Det er faktisk blevet muligt at leve et liv
uden symptomer, hvis man får den rette
behandling i tide. Nye behandlingsformer som Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
og Mentalitetsbaseret Terapi (MBT) viser
dokumenteret succesfuld effekt.
Desværre er der stadig udfordringer
for de borderline-ramte i deres be-

stræbelser på at nå frem til den rette
behandling og dermed komme tættere
på et symptomfrit liv. Nogle af udfordringerne er manglende eller fejlagtig
diagnosticering og berøringsangst.
Denne konference er et vigtigt skridt
på vej mod at få ryddet disse udfordringer af vejen. I selskab med flere af
Europas fremmeste forskere, eksperter
og behandlere sætter vi fokus på de
nyeste udviklinger inden for forståelsen

af og forskning i borderline. Der vil
blive givet et 360 graders perspektiv
på de nye behandlingsmetoder, på
begrænsningerne og mulighederne i
diagnosticeringen og på mulighederne
for recovery.
Konferencen vil give en grundig og
nuanceret forståelse af borderline og de
muligheder, der i dag ligger inden for
behandlingen.

Program
9.00-9.30
9.30-9.35
9.35-10.20

Ankomst, indskrivning og morgenmad
Velkomst ved Bjarke Larsen, direktør, Forlaget Pressto
Ordstyrer: Simon Kratholm Ankjærgaard, forfatter til ‘Det sultne hjerte’
Forståelsen af borderline – adfærd og reaktionsmønstre
Hvad er årsagerne til de BPD-ramtes adfærd og reaktionsmønstre? Hvad siger
den seneste forskning og hvordan kan det bruges i behandlingen?
Taler: Morten Kjølbye, Danmark (Se omtalen af ham på bagsiden)

10.20-11.00

Borderline og identitet
Hvordan hænger borderlinelidelsen sammen med de berørte menneskers opfattelse af sig selv og andre? Hvordan kan vi forstå de ofte meget svingende og
meget negative opfattelser af selv og andre?
Taler: Carsten René Jørgensen, Danmark (Se omtalen af ham på bagsiden)

11.00-11.15

Kaffe

11.15-11.55

Best Practice I v. Jacob Sander, psykolog ved Psykiatrisk Center Glostrup
Jacob Sander tager afsæt i den biosociale teori fra dialektisk adfærdsterapi om,
hvordan man udvikler borderline samt hvilke adfærdsproblemer, der kendetegner
gruppen af mennesker med borderline, der også har selvskadende adfærd. Han
fortæller, hvordan man går til værks i behandlingen.

12.00-12.40

Best Practice II v. Janne Østergaard Hagelquist, aut. psykolog og specialist
i børnepsykologi og supervision ved Center for Mentalisering
Janne Østergaard Hagelquist vil fortælle om geniscenesættelse hos traumatiserede med borderline personlighedsforstyrrelse - historisk og i praksis.
Hun beskriver, hvordan arbejdet med geniscenesættelse hjælper med at bryde
den onde cirkel.
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12.40-13.00

Karin Dyhr fortæller om sit liv som borderline-patient
Karin Dyhr er foredragsholder og forfatter til bøgerne ‘Bag om borderline’
og ‘Glaspigen’.

13.00-14.00

Frokost

14.00-14.45

Diagnosticering, perspektiver og udfordringer
Vi kigger nærmere på ICD-10. Er den fyldestgørende? Hvordan opfattes
diagnosen af de praktiserende læger? Betragtes den som kompliceret? Som en
”skraldespands”-diagnose? Hvad er udviklingen inden for diagnosticeringer? Er
der kommet flere eller færre? Hvorfor?
Taler: Morten Kjølbye

14.45-15.30

Psychological treatments for BPD (NB: på engelsk)
What is the evidence for the effectiveness of the various treatments? How do
you tell them apart? Forces and weaknesses? What about recovery?
Taler: Arnoud Arntz, Holland. (Se omtalen af ham på bagsiden)

15.30-15.45

Kaffe

15.45-16.50

Best Practice III v. Per Sørensen, centerchef på Psykoterapeutisk
Center Stolpegården
Per Sørensen vil fremlægge og diskutere perspektiverne og udfordringerne
ved diagnosticering og behandling. Hvad har vi lært, hvad fungerer, hvordan
er virkeligheden hos de, der arbejder med borderline?

16.50

Afsluttende bemærkninger v. Bjarke Larsen
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