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25. maj 2012
Radisson Blu Scandinavia Hotel

DPSP’s Internationale Seminar
i Aarhus
PSYKOTERAPI I
SENMODERNITETEN - en
mentaliseringsbaseret forståelse
ved professor Finn Skårderud
Det senmoderne menneske er konfronteret med en stor grad af kompleksitet og håndterer det på
forskellige måder, der afspejler sig i samtidens psykopatologiske fremtrædener, heriblandt ustabile
personlighedsforstyrrelser. En markant kulturel tendens er, at kompleksitet håndteres ved at
kroppen bruges som arena for emotionelle og relationelle udfordringer. En fællesnævner for at
forstå og fortolke sådanne fænomener er samspillet mellem kultur og følelsesregulering. Dette
kommer eksempelvis til udtryk i spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og misbrug.
Skårderud vil give deltagerne indblik i den psykodynamisk funderede mentaliseringsteori som et
intellektuelt redskab til at beskrive og fortolke ovenstående fænomener. Det er en tradition som
forsøger at forene krop og sind, opdateret tilknytningsteori, udviklingspsykologi og neuropsykologi
samt psykoterapi med evidensbaseret praksis. På DPSP’s internationale seminar i Aarhus vil vi
blive ført ind i en spændende kortlægning af senmodernitetens psykologiske landskab, hvor Finn
Skårderud vil perspektivere kulturen og den psykoterapeutiske praksis ud fra både teori og cases.
Finn Skårderud (f. 1956) er psykiater, forfatter, professor og internationalt anerkendt ekspert i
spiseforstyrrelser. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo og arbejder som psykiater med
topidrætsudøvere for Norges Olympiske Komité. Han er endvidere sammen med professor
Sigmund Karterud stifter af Institutt for Mentalisering i Oslo og er ledende overlæge ved Oslo
Universitetssykehus,
hvor
han
leder
et
behandlingsog
forskningsprojekt
om
mentaliseringsbaseret behandling for spiseforstyrrelser. Som forfatter kender vi ham særligt for
bøgerne ”Uro - En rejse i det moderne selv” og ”Sultekunstnerne” og i 2011 har han udgivet
”Psykiatribogen”.
Tid og sted: Fredag d. 25. maj 2012, kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe og registrering kl. 8.00-9.00.
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved
hotellet (P-billet udleveres af hotellet). Tilmeldingsfrist fredag d. 13. april 2012.
Deltagerpris:
 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
 1450 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
Arrangører: DPSP v. Mette Weiss Mose. Lone Gerup Adamsen & Klaus Pedersen
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