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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING  
 

+ Foredrag v/ PhD Sebastian Simonsen: 
Personlighedsforstyrrelser i ICD-11 

 

Onsdag  d. 16. marts 2016 - i Odense 
 
Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 
Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2015. Forslag til dagsordenen skal være 
indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke indkommer nye 
forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. Vi håber at se rigtig 
mange af vore medlemmer til denne særlige aften.  
 
Sted: Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, 5000 Odense C. 
 
17.00 - 18.15   Generalforsamling 
18.15 - 19.45   Foredrag ved Sebastian Simonsen PhD: Tilmelding generalforsamling@dpsp.dk 
19.45 -             Middag: Tilmelding: generalforsamling@dpsp.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Anne Vonger Kaas & 
Henriette McKenzie Rønhof Sloth. 
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene 
Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
 
Suppleanter:  
På valg: Werner Regli  Ikke på valg: Krista M. N. Straarup 
 
18.15-19.45 Personlighedsforstyrrelser i ICD 11 v/ Sebastian Simonsen 
 

Teori og forskning bag den nye definition på personlighedsforstyrrelse. I ICD 11 lægges op til dra-
matiske ændringer af klassifikationen, som får vidtrækkende konsekvenser for både diagnostik og 
forskning i personlighedsforstyrrelser. Vil det også påvirke den psykoterapeutiske behandling? 
 
 

PhD Sebastian Simonsen er tilknyttet psykiatrisk Center Stolpegaard og arbejder til daglig med 
behandling og forskning i personlighedsforstyrrelser. SS er formand for DPs ICD-11 arbejdsgruppe 
for personlighedsforstyrrelser, Jeg er medlem af bestyrelsen i det Nationale netværk for forskning 
og kvalitetssikring af psykoterapi, edlem af psykopatologisk fagnævn, og har været med i en række 
andre nationale og internationale udvalg og komiteer vedrørende psykoterapi og 
personlighedsforstyrrelser, og er forfattet til flere artikler om emnet. 
 
Tilmelding nødvendig til foredrag og middag pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk  
 
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en 
bekræftelse fra Lotte Dehli hurtigst muligt. 
 
 
 
Arrangør: DPSP v/ Malene Hinrichsen, Henriette Rønhoff Sloth, Finn Korsaa & Klaus Pedersen 
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