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Lørdag d. 8. oktober 2011 

 

I Dansk Psykolog Forening - København 
 

 

Intensiv MBT workshop med  
 

 
 

         Sigmund Karterud    
 
 
 

Assessment og video-supervision 

 
I denne intensive MBT workshop vil professor Sigmund Karterud lægge hovedvægten på individuel 
psykoterapi og komme ind på assessment, caseformulering og supervision af 
mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT). Deltagelse forudsætter kendskab til og arbejde med 
MBT i kliniske praksis, hvor deltagerne får mulighed for at styrke sine tekniske færdigheder i MBT 
individuel terapi, ligesom der vil være mulighed for at få supervision af eget medbragt 
videomateriale, som scores efter MBT vurderingsskalaen. 
 
 

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: Lørdag d. 8. oktober 2011, kl. 9:00-16:00 (Morgenkaffe og registrering kl. 8:30) 
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

 
Deltagerpris: 

 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

 1590 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. 
 

Arrangør: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage 
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