KURSUS

DIAGNOSTIK OG PSYKOPATOLOGI
KURSET
Diagnostik og psykopatologi ved underviserne:
Sune Bo Hansen, Cand.psych., aut, PhD, specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk
børnepsykologi, Specialpsykolog i Børne og Ungepsykiatri, Ph.d.-vejledningslektor, Institut
for Psykologi, Københavns Universitet
Susanne Landorph, specialist i klinisk børnepsykologi, og specialpsykolog i børne- og
ungdomspsykiatri
Ditte Aagaard Norup, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
Anne Lise Olsen, Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri

PRAKTISK INFORMATION
4 dages kursus:


Datoer: d. 9.-10. marts 2023 samt d. 23.-24. marts 2023



Tid: 9.00-16.00



Sted: Online via Zoom

Pris for deltagere der er ansat på en momsregistreret arbejdsplads (eks. kommune, stat
eller Familiehus) kun 6.000 kr. + moms (7.500 kr.) for early bird registrering inden 15. februar
2023. Herefter er prisen 6.800 kr. + moms (8.500 kr.).
Pris for deltagere der er ansat på en ikke-momsregistreret arbejdsplads (eks.
privatpraktiserende psykologer) kun 5350 kr. + moms (6687,50 kr.) for early bird registrering
inden 15. februar 2023. Herefter er prisen 6.800 kr. + moms (8.500 kr.).
Kurset er forhåndsgodkendt med:
24 timer på specialiseringsmodulet 6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi, Specialist i Klinisk
Børne- og Ungepsykologi
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24 timer på specialiseringsmodulet 11.4.4.2.3. Udredning, Specialist i sundhedspsykologi
med børn og unge
15 timer på specialiseringsmodulet 7.4.4.2.3. Udredningsprocedurer valgfri, Specialist i
neuropsykologi med børn og unge

KURSETS INDHOLD
På kurset vil deltagerne få viden indenfor diagnostik og psykopatologi hos børn og unge.
Undervisningen tilrettelægges således at der tages udgangspunkt i formålsbeskrivelsen af
kurset 6.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi fra Dansk Psykologforening, nemlig:
Klassifikationssystemer for psykopatologi inden for børne- og ungeområdet med
hovedvægt på diskussion af anerkendte diagnosesystemer (som DSM/ICD)
Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt personlighedsforstyrrelser
Diagnostik inden for spædbarns- og småbørnsområdet, herunder diagnosesystemet
Diagnostic Classification: 0-5

FORMÅL MED KURSET
Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til de forskellige diagnosesystemer,
herunder ICD-10, ICD-11, DSM-5 og Diagnostic Classification: 0-5. Derudover at deltagerne
får kundskab om diagnostik og psykopatologi indenfor de adfærds- og følelsesmæssige
forstyrrelser samt indenfor personlighedsforstyrrelserne. Desuden er formålet at introducere
deltagerne for diagnostik inden for spædbarns- og småbørnsområdet.

LÆRINGSMÅL FOR KURSET


At deltagerne kender til den historiske baggrund for diagnosemanualerne samt opnår
viden om diagnosesystemerne ICD-10, ICD-11, DSM-5 og Diagnostic Classification: 0-5.
Der vil være fokus på Klassifikationssystemer for psykopatologi hos børn- og unge.



At deltagerne opnår forståelse for screening, udredning og differentialdiagnostik
indenfor F90.0-F98.0 adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, samt får nogen
forskningsmæssig opdateret viden på tværs af diagnosespektret



At deltagerne opnår forståelse for screening, udredning og differentialdiagnostik
indenfor personlighedsforstyrrelserne
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At deltagerne får kendskab til hvad personlighedsforstyrrelse er, om det kan bruges
ved børn og unge, hvorledes det sameksistere med andre psykiatriske lidelser, samt
hvorledes man kan screene og udrede for det



At deltagerne opnår kendskab til diagnostik indenfor spæd- og småbørnsområdet



At deltagerne får viden om grundlæggende færdigheder og væsentligt indhold, der
er påkrævet ift. "golden standard"-udredninger i relation til de forskellige psykiatriske
diagnoser

FORBEREDELSE SAMT MATERIALE TIL BRUG PÅ KURSET
Tre uger før kursets start vil deltagerne modtage litteratur til brug på kurset enten via mail
eller Dropbox.

HVEM KAN DELTAGE PÅ KURSET
Kurset er målrettet psykologer i gang med specialistuddannelse indenfor børne- og
ungeområdet. Af hensyn til godkendelse af kurset til specialistuddannelserne vil der højst
deltage 25% ikke-psykologer på kurset.
Max. antal kursusdeltagere: 30

GODKENDELSE TIL SPECIALISTUDDANNELSE
Kurset er forhåndsgodkendt hos Dansk Psykologforening på specialiseringsmodulerne:
6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi, Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi (24
timer)
11.4.4.2.3. Udredning, Specialist i sundhedspsykologi med børn og unge (24 timer)
7.4.4.2.3. Udredningsprocedurer valgfri, Specialist i neuropsykologi med børn og unge (15
timer)
Hvis kurset skal godkendes med 24 timer hos Dansk Psykologforening, må deltagerne højt
have 10% fravær. Hvis en deltager har mere end 10% fravær modtager deltageren et
kursusbevis på det faktiske antal timers tilstedeværelse.
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OM UNDERVISERNE

Sune Bo Hansen er cand.psych., aut, Ph.d., specialist og
supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Han er
specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri. Sune er tilknyttet
Institut for Psykologi, Københavns Universitet, som Ph.d.vejledningslektor. Han har været ansat 10 år i B&U-psykiatrien i
Region Sjælland, samt været tilknyttet Psykiatrisk forskningsenhed.
Sune har arbejdet bredt med udredning og behandling i B&U,
dog særligt med fokus på personlighedsforstyrrelser. Herudover
har han lavet psykoterapiforskning.

Susanne Landorph er autoriseret cand. psych., specialist og
supervisor i klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi samt
specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Susanne har
tidligere været ansat på Spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit i
Region Hovedstadens Psykiatri, Glostrup. Susanne har undervist,
superviseret, og bidraget til forskning (bl.a. CCC2000:
dataindsamling og artikler) og er forfatter til kapitel 5 i Susan Hart
og Rikke Schwartz (red.): Barnet og dets relationelle miljø.

Ditte Aagaard Norup, cand. psych. aut., specialpsykolog i børneog ungdomspsykiatri. Ditte er ansat som specialpsykolog ved
Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling, AUH, Skejby. Fra 1. september 2022 er Ditte ansat som
specialpsykolog ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering,
Regionshospitalet Gødstrup, Aarhus-afsnittet.
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Anne Lise Olsen er Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri.
Anne Lise er overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i
Roskilde team for 0-10-årige. Hun har siden 2018 været lektor på
Københavns Universitet. Anne Lise har desuden en lang
undervisningserfaring bl.a. på kurser for speciallæger i DC:0-5 og
spæd- og småbarnspsykiatri. Hun er forskningsaktiv og forfatter til
flere videnskabelige artikler samt kapitel 4 og 8 i Børne- og
Ungdomspsykiatrisk lærebog, 4. udgave.

KURSUSPROGRAM
Dag 1: d. 9. marts 2023 kl. 9.00-16.00
Diagnostik inden for spædbarns- og småbørnsområdet, herunder diagnosesystemet
Diagnostic Classification: 0-5 ved Susanne Landorph og Anne Lise Olsen

Dag 2: d. 10. marts 2023 kl. 9.00-16.00
Klassifikationssystemer for psykopatologi inden for børne- og ungeområdet med
hovedvægt på diskussion af anerkendte diagnosesystemer (som DSM/ICD) samt
Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser ved Sune Bo Hansen

Dag 3: d. 23. marts 2023 kl. 9.00-16.00
Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser ved Ditte Aagaard Norup

Dag 4: d. 24. marts 2023 kl. 16.00
Personlighedsforstyrrelser ved Sune Bo Hansen

TILMELDING
Kursusarrangør: børnepsykologi.dk ved Janni Niclasen, cand. psych. aut., Ph.d.
Tilmelding sker ved henvendelse til janni@boernepsykologi.dk. Man er tilmeldt når
betalingen er registreret. Tilmelding er bindende men man er velkommen til at overdrage
sin plads til en kollega såfremt denne også er psykolog.
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Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, er du meget velkommen til at kontakte Janni Niclasen
på tlf. 4081 7776/ janni@boernepsykologi.dk.
Cand. Psych. Aut., Ph.d. Janni Niclasen
Web: www.børnepsykologi.dk
Mail: janni@boernepsykologi.dk
Mobil: +45 4081 7776
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