
Praktiske oplysninger

Tilmelding: 
Senest den 3. april 2009 på mail 
oustruplund@ps.rm.dk
efter-først-til-mølle-princippet.

Sted: 
Medborgerhuset i Silkeborg, 
Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Parkeringsmuligheder: 
Parkeringshus v. Jyske Bank m.v.

Pris: 
1.250 kr. inklusive forplejning.
 
Tilmelding sker ved indbetaling på: 
Jyske Bank, konto nr.: 7831 0004003662.

Ved indbetaling skal navn, arbejdssted, adresse 
og mail eller telefonnummer oplyses.
EAN-nr. skal oplyses, hvis faktura ønskes 
tilsendt.

Oplægsholdere:
 Carsten René Jørgensen
 Merete Metz Mørch

Konference
i Silkeborg den 16. april 2009

Oustruplund • Oustrupvej 14 
8620 Kjellerup

Personligheds

forstyrrelser



Oustruplund afholder konference den 16. april 2009.

Oustruplund gentager succesen fra sidste år med 
at afholde en konference i Silkeborg Medborgerhus. 
Denne gang er emnet forståelse og behandling af 
unge med personlighedsforstyrrelser.

Når vi møder unge der har problemer med misbrug, 
er voldelige, og har svært ved at begå sig i tætte re-
lationer og i sociale sammenhænge, så hænger det 
ofte sammen med en underliggende personligheds-
forstyrrelse. Mange gange bliver vi i tvivl om hvor-
dan det er mest hensigtsmæssigt at agere overfor 
disse unge og føler os ofte på herrens mark. 

”Når man som behandler er i kontakt med person-
lighedsforstyrrede mennesker har man behov for 
at støtte sig til gode teoretiske modeller, empirisk 
baseret viden og klinisk funderede retningslinier for 
hvordan man bedst håndterer samspillet med disse 
mennesker” skriver Carsten René Jørgensen i sin 
bog; ”Personlighedsfortyrrelser” (2007, Akademisk 
Forlag).

Vores mål med denne konference er, at få en for-
ståelse for hvordan disse vanskeligheder opstår, og 
hvordan det er mest hensigtsmæssigt og virknings-
fuldt at hjælpe disse unge med en meget kompleks 
problematik. Vi vil endnu en gang sætte fokus på, 
hvad den aktuelle forskning siger, og i dette tilfæl-
de, hvordan vi kan forstå og behandle mennesker 
med personlighedsfortyrrelser.

Indbydelse
 9.00- 9.30  Morgenkaffe
 9.30- 9.45  Velkomst v/konferencier Erling Prang
 9.45-10.45  Carsten René Jørgensen
10.45-11.00  Pause 
11.00-12.00  Carsten René Jørgensen
12.00-13.00  Frokost
13.00-14.00  Merete Mørch
14.00-14.15  Kaffe
14.15-15.15  Merete Mørch
15.15-15.30  Afslutning v/konferencier Erling Prang
Der er indlagt tid til spørgsmål og dialog.

Program

Præsentation af oplægsholdere:
Carsten René Jørgensen er en af de personer i Danmark der besidder 
den nyeste viden om hvordan man kan forstå og behandle men-
nesker med personlighedsforstyrrelser. Carsten er psykolog, ph.d., 
ansat som lektor i klinisk psykologi og forsker ved Psykologisk 
Institut ved Århus Universitet og er tilknyttet Klinik for Personlig-
hedsforstyrrelser ved Psykiatrisk Hospital, Risskov.
I sin bog beskriver Carsten en moderne relationel forståelse og be-
handling af bordeline lidelser, en form for personlighedsforstyrrelse 
der især rammer unge mennesker.
Udover den nævnte bog, har Carsten publiceret en række artikler i 
faglige sammenhænge og udgivet bogen ”Psykologien i senmoderni-
teten” (2002) og ”Identitet”(2008) ved Hans Reitzels Forlag.

Merete Metz Mørch, Cand.Psych. og Specialist i psykoterapi. Mere-
te er medejer og initiativtager til oprettelse af Kognitiv Terapi Cen-
ter i Århus. Merete har udover dette arbejdet som klinisk psykolog 
ved Psykiatrisk hospital i Århus og er tilknyttet Århus Universitet 
som ekstern lektor. Merete har stor erfaring med supervision af 
forskellige personalegrupper.
Hun er medredaktør og medforfatter til bøgerne Kognitive behand-
lingsformer (1995), 
Kognitiv behandling af skizofreni (1998) og Kognitiv behandling- 
Modeller og metoder (2005), Hans Reitzels Forlag. Derudover er 
hun medforfattere til artikler såsom ”Kognitiv terapi af unge med 
impulsfortyrrelser” ( i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2001-
38) og ”Kognitiv adfærdsterapi med personlighedsforstyrrelser” 
(Månedsskrift for praktisk lægegerning, april 2008).


