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Fredag d. 7. oktober 2011
Radisson SAS Scandinavia Hotel

DPSPs Internationale seminar i København:

Sigmund Karterud
Mentalisering og selvsammenhæng
Tænkning om metakognition, intersubjektivitet og anerkendelse har lange traditioner i Europæisk
idéhistorie med centrale bidrag fra danske tænkere. I vor tid er teorierne befrugtet af empiri. Og
sidenhen også med et evolutionsperspektiv. Klinisk er denne tænkningstradition knyttet til
problemer med mentalisering og oplevelse af selvsammenhæng (”self cohesion”), noget som
vedrører stadig flere klienter i psykologisk/psykiatrisk praksis. En mentaliseringsbaseret
behandlingstilgang giver god klinisk mening og har stigende evidens. I hvilken grad kan dette
standardiseres? Er det mulig at manualisere intersubjektive kompetencer? En drøftelse af disse
spørgsmål vil ledsages af videoillustrationer.






Om selvet og behov for anerkendelse med referencer til S. Kierkegaard og H.C. Wind, H.
Kohut og P. Fonagy. Fra filosofi til empiri.
Om evolution af mentaliseringsevnen. Mentalisering og selvsammenhæng. Mentalisering af
gruppematrix.
Om mentaliseringsbasert behandling (MBT), implementering af MBT og erfaringer med
manualiseret dynamisk psykoterapi, individuelt og i gruppe.
Klinisk vurdering (”assessment”) af mentaliseringssvigt. Videodemonstration
Den mentaliserende dialog med vægt på overføring og modoverføring (”mentalizing the
transference”). Videodemonstration

Sigmund Karterud er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlæge ved Afdeling for
Personlighedspsykiatri, Oslo Universitetssygehus. Han leder en forskningsgruppe for
personlighedspsykiatri og samarbejder med Anthony Bateman og Peter Fonagy om udviklingen af
mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Foruden en omfattende videnskabelig produktion har han
skrevet lærebøger om gruppeanalytisk psykoterapi, selvpsykologi og personlighedspsykiatri og en
manual for MBT sammen med Bateman.
Tid og sted: Fredag d. 7. oktober 2011, kl. 8:50-16:30 (Morgenkaffe og registrering kl. 7:30)
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S
Deltagerpris:
 1190 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 790 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
 1790 kr. inkl. moms for andre akademikere
 Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
 Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for
150 kr. i årskontingent melde sig ind via www.dpsp.dk
Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for
tilmelding er 30. august, 2011. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Meritering: Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Klaus Pedersen
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