
D.14.-16. og 21. november 2011 i Odense 
Afholdes kursus i differentialdiagnostik,  

voksenmodulet 
v. Christian Møller Pedersen, Nicole Rosenberg, Mikkel Arendt, Louise M. Bruun og 

Dorte Damm 
 
Formålet med kurset er at deltagerne efter endt kursus skal kunne bidrage til at klassificere 
forskellige psykiske sygdomme og tilstande. Deltagernes viden indenfor områderne psykopatologi 
og assessmentmetoder styrkes med henblik på at tilvejebringe øget kompetence indenfor 
differentialdiagnostik. Endelig sikres det, at psykologen opnår kompetence til vurdering af, hvornår 
en given klient eller patient kan have brug for yderligere specialundersøgelser ved andre 
faggrupper. Samtlige diagnoser i ICD-10 vil blive gennemgået, ligeledes vil relevante aspekter af 
DSM-IV systemet blive præsenteret.  
Undervisningsformen vil bestå af teoretiske oplæg suppleret med casemateriale og diskussion i 
plenum. 
 
Om underviserne: 
Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og specialist i 
psykopatologi. Han har arbejdet næsten 15 år inden for forskellige dele af behandlingspsykiatrien, 
siden 2008 som leder af Center for Selvmordsforebyggelse, Århus Universitetshospital.  
Nicole Rosenberg, cand.psych. og adj. professor. Chefpsykolog ved Århus Universitetshospital,  
Risskov. Klinikleder af Klinik for Angst og Tvangslidelser, Risskov.   
Dorte Damm, cand.psych.,  specialist og supervisor i psykoterapi og børneneuropsykologi. Ansat 
på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Ekstern lektor og formand for aftagerpanelet 
på Psykologisk Institut, Århus Universitet. 
Louise Meldgaard Bruun, cand.psych. og specialist i psykopatologi. Hun har erfaring fra 
neurorehabiliteringen, misbrugsområdet og psykiatrien, hvor hun har arbejdet med udredning og 
behandling. Hun er aktuelt ansat i Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov, 
hvor hun arbejder med udredning af dobbeltdiagnosepatienter. 
  

Litteratur: WHO (1994): ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, Munksgaard;  
APA (1994): DSM-IV, Washington D.C. 
 
Tid og sted: 
Mandag-onsdag d.14.-16.11 samt mandag d.21.11. Alle dage kl. 9.00-16.00.  Morgenkaffe begge 
dage ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (Tæt ved 
banegården. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 
4200,-, andre akademikere kr. 6000,-. EAN-fakturering er ikke muligt. 
 
Bindende tilmelding:  
Senest d. 10. oktober 2011 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Voksenmodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet:  
10.3., 24 timer.  
 
Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen (6160 1696), Tina Malchow-Møller og Henriette 
Rønhof Sloth 


