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Mødet med mennesker med personlighedsforstyrrelser i en professionel kontekst

Psykiatrifonden og PsykInfo Region Syddanmark indbyder til forårets Psykiatridage om mennesker
med personlighedsforstyrrelser.
Hvad er personlighedsforstyrrelser, og hvordan kommer de til udtryk? Hvordan påvirker det familie
og arbejdsrelationer, når et menneske har en personlighedsforstyrrelse? Og hvordan kan man som
fagprofessionel forholde sig til mennesker med en personlighedsforstyrrelse?
Det er blot nogle af emnerne på forårets Psykiatridage.
Sted: Sundhedshuset Vejle, Vestre Engvej 51, 7100 Vejle. Lokale - Auditoriet.
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31. maj				 Program dag 1
9.00-9.30

Kaffe og morgenbrød

9.30-9.45

PsykInfo Region Syddanmark og Psykitrifonden byder velkommen.

9.45-11.00

Hvad forstår vi ved personlighedsforstyrrelser? v. ledende psykolog Pernille Holmboe, Psykiatrien i Region Syddanmark.
Hvad forstår vi ved personlighedsforstyrrelser? Hvilke typer personlighedsforstyrrelser findes der? Hvad ved vi om
årsagerne? Er der mulighed for recovery?

11.00-11.20

Kaffe

11.20-12.00

At være pårørende til et menneske med en personlighedsforstyrrelse v. Pia Skadhede, socialrådgiver og forfatter.
En del af de meget svære, turbulente og tidskrævende sager i socialt arbejde involverer ofte mennesker med personlighedsforstyrrelser og deres pårørende. Sager, som er kendetegnet af voldsomme konflikter og nærmest uløselige
dilemmaer. Oplægget vil give anvisninger til, hvordan samarbejdet med pårørende kan fremmes.

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.45

Dyssocial personlighedsstruktur v. specialpsykolog Heidi Hvidebæk, Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser,
Aarhus. Hvad kendetegner den dyssociale personlighedsstruktur? Hvordan behandler man den? Er recovery muligt?
Oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete cases.

13.45-14.10

Kaffe

14.10-14.50

Ængstelig evasiv personlighedsstruktur v. specialpsykolog Heidi Hvidebæk, Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Aarhus. Hvad kendetegner Ængstelig evasiv personlighedsstruktur? Hvordan behandler man den? Er recovery
muligt? Oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete cases.

14.50-15.30

Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen v. specialpsykolog Heidi Hvidebæk, Klinik for Angst og
Personlighedsforstyrrelser, Aarhus. Hvad kendetegner Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen?
Hvordan behandler man Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen? Er recovery muligt? Oplægget
vil tage udgangspunkt i konkrete cases.

15.30-15.35

Tak for i dag

1. juni			

Program dag 2

9.00-9.30

Kaffe og morgenbrød

9.30-9.35

PsykInfo Region Syddanmark og Psykiatrifonden byder velkommen

9.35-10.15

Personlighedsforstyrrelser i et samfundsmæssigt perspektiv v. Carsten René Jørgensen, professor ved Psykologisk Institut, Aarhus. Et perspektiverende oplæg om identitet og modernitet som baggrund for udviklingen af borderlineforstyrrelsen.

10.15-10.45

Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen, fremtrædelsesform på arbejde og i familien v. psykolog
Louise Schwartz, behandlingsleder og ledende psykolog Region Syddanmark. Hvordan kommer borderlinelidelsen til udtryk
i familien og på arbejdspladsen? Og hvilke udfordringer står omgivelserne typisk med?

10.45-11.10

Kaffe

11.10-12.00

En personlig beretning
EN AF OS-ambassadør Camilla og hendes far, Frits, fortæller om det at være pårørende og sygdomsramt på godt og
ondt, om deres oplevelser med behandlingsverdenen, familielivet dengang og i dag, om hvordan de er kommet sig næsten
helt igennem – sammen og hver for sig – og i dag er blevet stærkere som mennesker. En rejse fyldt med udfordringer,
styrke og sammenhold fortalt med ærlighed, følelser, tanker og et strejf af humor.

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.45

Mødet med mennesker med borderline v. Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden
Hvordan møder du personen med en borderlineforstyrrelse og rammesætter samtalen? I oplægget vil du stifte bekendtskab med en guide til at fastholde fokus. Du vil få en forståelse af, hvordan forstyrrelsen spiller ind på dit handlefelt.
Hvordan passer du bedst på dig selv? Og hvordan kan du være den bedste ressourceperson for den borderlineramte?

13.45-14.10

Kaffe og kage

14.10-15.00

Mødet med mennesker med borderline fortsat v. chefpsykolog Michael Danielsen, Psykiatrifonden

15.00-15.30

Perspektiver på dagene v. Anne Lindhardt, psykiater og formand for Psykiatrifonden

