
Kreds Roskilde 

Ny dato for: 

Kursus i ICD-11 og specielt i forskellene på ICD-11 til ICD-10 

Efterfulgt af generalforsamling 

- Kurset er allerede næsten helt fyldt op, men man kan skrive sig på venteliste. 

Generalforsamlingen derimod har plads til alle, der tilmelder sig. 

 

Tid: d. 15/9 2020 kl. 9-16 (morgenmad fra kl. 8.30) samt generalforsamling fra 16.15-17.15 

Sted: Danhostel Roskilde Vandrerhjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde 

 

Oplægsholder: Klaus Pedersen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi samt 

specialpsykolog i psykiatri. Herudover er Klaus formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

og har stået i spidsen for DP's bidrag til WHO's udvikling af ICD-11, som blev vedtaget i maj 2019. Er 

medlem af APA's senior Advisory Panel for ICD-11.  

Program: Du vil på kurset få indblik i forskelle mellem ICD-10 og ICD-11, herunder væsentlige strukturelle 

nyskabelser og nye diagnostiske guidelines for specifikke psykiske lidelser i ICD-11. Desuden vil det 

videnskabelige grundlag for ICD-11 blive berørt.  

De juridiske rammer for diagnostik vil blive skitseret og det psykiske diagnosebegreb defineres og 

perspektiveres. Psykiske diagnoser forklares ud fra principper om ækvifinalitet, multifinalitet, og 

overdeterminisme, og psykiske symptomer og syndromer beskrives som en væsentlig del af den 

individuelle livsverden, der forstås som en kompleks matrix af psykologiske, sociale og biologiske faktorer. I 

lyset heraf beskrives begrænsninger i samt værdien af psykiske diagnoser.  

Betydningen af systematik overfor fleksibilitet i den diagnostiske proces samt betydningen af systematisk, 

rationel journalføring berøres kort. Ændringer indenfor specifikke diagnoser og dermed betydning for 

behandling samt klinisk praksis ved eksempelvis: Personlighedsforstyrrelse, PTSD og kompleks PTSD, 

depression, sorg, skizofreni og ADHD. 

Pris: Kr. 1.200,-. Kursusprisen er inklusiv let morgenmad, frokost, frugt, kaffe/te og kage. Indbetaling af 

kursusafgift på konto 0400-4012390187. Ønskes EAN-betaling, så skriv venligst EAN-nummer, 

institutionsadresse og referencenavn i tilmeldingsmailen. Generalforsamlingen alene er gratis. 

 

Tilmelding: Senest d. 15/8 2020 på roskildekreds@gmail.com, hvor man angiver, om man kommer til både 

kursus og generalforsamling eller kun til en af delene. Medlemmer af kredsen har fortrinsret.  

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Kreds Roskilde  


