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19. og 20. marts 2018

Introduktion til Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) udredning og behandling på psykodynamisk grundlag
v. Cand.psych. Ole Karkov Østergård, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

OPD-2

er

et

interviewbaseret

instrument

til

at

lave

personlighedsmæssig udredning og terapiplanlægning. OPD-2
tilbyder et fælles sprog for psykodynamiske begreber og fastholder
samtidig den psykodynamiske ambition om at forstå patienten
symptomer som udtryk for dybereliggende vanskeligheder eller
konflikter. OPD-2 består af fire akser, som gør det muligt
nuanceret at beskrive (1) klientens motivation og forudsætning for
behandling, (2) interpersonelle mønstre, (3) indre konflikter og (4) personlighedsstruktur.
OPD-2 bygger videre på Kernbergs strukturelle interview og er komplementær til
DSM/ICD.

Med

en

OPD-udredning

kan

du

formulere

et

terapeutisk

fokus

og

vurdere

alvorlighedsgraden og karakteren af eventuelle personlighedsmæssige vanskeligheder,
hvilket har stor betydning for behandlingens tilrettelæggelse og forløb. OPD-2 er anerkendt
af det tyske sygesikringssystem og oversat til mere end 10 forskellige sprog.

Ole Karkov Østergård er certificeret OPD-2 træner, specialist i psykoterapi, PhD
studerende ved Psykologisk institut, Aarhus Universitet, samt lærer og terapeut på Institut
for Gruppeanalyse i Aarhus. Han forsker bl.a. i sammenhængen mellem en OPD
udredning og udbyttet af korttids gruppeterapi.
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Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere med interesse for udredning og
terapiplanlægning. Undervisningen består af oplæg fra underviser samt deltagernes
ratings af diagnostiske videointerviews. Deltagerne er meget velkomne til at medbringe
cases til kurset.

Tid og sted: Mandag d. 19. og tirsdag d. 20. marts 2018. Alle dage fra kl. 9.00-16.00.
Morgenkaffe ½ time før kursusstart på Danhostel Aarhus, Marienlundsvej 10, 8240
Risskov.

Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: 2400 kr. for
medlemmer af DPSP og 3000 kr. for andre akademikere.

Bindende tilmelding: Senest d. 05. februar 2018 via www.dpsp.dk.

Meritering: Kurset søges godkendt til 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
med 12 timer, samt 13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi med 6 timer.
Max 24 deltagere.

Arrangør: DPSP-Aarhus v/ Claus Hemmingsen og Ole Karkov Østergård
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