
 

 

 

 
 
 

 

FAGSEMINAR 
 
I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangerer Klinikk psykisk helse og avhengighet,  
Oslo universitetssykehus i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening et dagsseminar om 
 

NÅR PERSONLIGHETEN BLIR FORSTYRRET 
Personlighetsforstyrrelser – en oppdatering for klinikere 

 
 

Dato: Mandag 15. oktober 2018 
 

Tidspunkt: 10:00 – 15:45 
 

Sted: Store auditorium, Rikshospitalet 
 

Målgruppe: Primært leger og psykologer som arbeider med eller er interessert i 
personlighetsforstyrrelser. Kurset vil også være av interesse for 
spesialsykepleiere og andre som arbeider med denne type 
problemstillinger.    
 

Arrangør: Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus i samarbeid 
med Norsk psykiatrisk forening 
 

Undervisningsform: Forelesninger med kliniske eksempler.  
Undervisningen foregår primært på norsk, ett foredrag på engelsk. 
 

Kursprøve: Nei 
 

Kurspris: Ingen kursavgift 
 

Påmelding: 
 

Link til påmelding 

Godkjenning: Det søkes om godkjenning av kurset som valgfritt kurs (6 timer) i  
videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, barne- og 
ungdomspsykiatri og psykiatri, samt for spesialiteten klinisk psykologi. 
  

Litteratur: Link til litteraturliste 
 

Kontaktperson: Adm. rådgiver Mona Søråsdekkan  
Klinikk psykisk helse og avhengighet 
e-post: uxmosv@ous-hf.no  
Mobil: +47 958 69 411 
 

 

  
  
  
  
  
  

https://response.questback.com/oushf/8cdsqgdbvm
mailto:uxmosv@ous-hf.no


 

 

 

 
 
  

Program 
Møteleder: Professor emeritus Ulrik Fredrik Malt,  

              leder av Norsk psykiatrisk forening 
 

Kl. 09:30 – 10:00 Registrering 
 

Kl. 10:00 – 10:05 Velkommen 
Marit Bjartveit, klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, 
Oslo universitetssykehus  
 

Kl. 10:05 – 10:55 Personlighetsforstyrrelser – en oversikt 
Theresa Wilberg, overlege, Oslo universitetssykehus og professor i 
psykiatri, Universitetet i Oslo 
 

Kl. 10:55 – 11:25 Diagnostikk av personlighetsforstyrrelser hos ungdom 
Hans Ole Korsgaard, avdelingsoverlege, Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, avd. Nic Waals Institutt.   
 

Kl. 11:25 – 11:55 Ustabil personlighetsforstyrrelse, sosial kognisjon og hjernens 
introspeksjonsnettverk 
Erlend Bøen, overlege, Oslo universitetssykehus  
 

Kl. 11:55 – 12:25 Evolusjonsperspektiver på personlighetsforstyrrelser 
Sigmund Karterud, tidligere avdelingsoverlege, Oslo 
universitetssykehus og professor i psykiatri, Universitetet i Oslo 
 

Kl. 12:25 – 13:15 Lunsj 
 

Kl. 13:15 – 14:15 The pitfalls of ignoring personality disorder 
Mike Crawford, Professor and Head of the Personality Disorder 
Research Unit, Imperial College London 
 

Kl. 14:15 – 14:45 Virker mentaliseringsbasert terapi best for de sykeste?  

Elfrida Hartveit Kvarstein, seksjonsoverlege, Oslo universitetssykehus 

og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 

Kl. 14:45 – 15:15 Hva kan helsetjenesten gjøre for å hjelpe selvskadende ungdom? 

Anita J. Tørmoen, førsteamanuensis og utdanningsleder ved Nasjonalt 

senter for selvmordsforskning og -forebygging   

Kl. 15:15 -15:45 Unnvikende personlighetsforstyrrelse – kliniske utfordringer 

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, overlege og forsker, Klinikk psykisk 

helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold 

 

 

Takk for i dag! 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Presentasjon av forelesere 

 

Marit Bjartveit er psykiater og klinikkleder ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo 
universitetssykehus.    
 

 

 

 
Theresa Wilberg er overlege ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og 
avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo. Hun har mange års erfaring med pasienter med personlighetsforstyrrelse og har publisert 
en rekke artikler og bokkapitler om vurdering, behandling, forløp og klassifikasjon av 
personlighetsforstyrrelser.  
 

 
 

Hans Ole Korsgaard er spesialist i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som 
avdelingsoverlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, avdeling Nic Waals Institutt. Han 
disputerte i 2017 ved Universitetet i Oslo på et arbeid om personlighetsforstyrrelser hos ungdom. 

 
 

Erlend Bøen er spesialist i nevrologi og i psykiatri og arbeider som overlege ved Enhet for 
psykosomatikk/CL voksne, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Han 
disputerte i 2015 ved Universitetet i Oslo på et arbeid om symptomer og hjerneforandringer ved 
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Faglige og forskningsmessige interesser er 
stemningslidelser, personlighetsforstyrrelser, nevropsykiatri og psykosomatikk. 
  

 

 

 

Sigmund Karterud er tidligere avdelingsoverlege for Avdeling for personlighetspsykiatri, Klinikk 

psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus og professor i psykiatri. Han er leder for 

Institutt for Mentalisering og har skrevet en rekke bøker og artikler om emner som personlighet, 

personlighetspsykiatri, personlighetsforstyrrelser, psykoterapi, gruppepsykoterapi og 

mentaliseringsbasert behandling.  

 

 

 
 

 
Mike Crawford is Professor and Head of the Personality Disorder Research Unit at Imperial 
College London. He is chair of the World Psychiatric Association’s Section on Personality 
Disorders. He is also a Consultant Psychiatrist at Central and North West London Foundation 
Trust where he runs a specialist treatment service for people with personality disorder. 
His research interests lie in health services research, specifically the development and evaluation of 
complex interventions for people who experience severe mental disorders.  
 

 

 
 

 

Elfrida Hartveit Kvarstein arbeider som seksjonsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri 

og spesialpoliklinikker, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, og 

førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hennes kliniske og forskningsmessige erfaringsområde 

er knyttet til behandling ved personlighetsforstyrrelse.  

 
 

Anita J. Tørmoen er pedagogspesialist og har doktorgrad i behandling av selvskading. Hun er 

ansatt som førsteamanuensis og utdanningsleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -

forebygging. Hun arbeider også klinisk ved Søndre Oslo DPS, Klinikk psykisk helse og 

avhengighet, Oslo universitetssykehus og utdanner og veileder terapeuter i dialektisk atferdsterapi. 

 

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er overlege og forsker ved Poliklinikk personlighetspsykiatri, 

DPS Vestfold, Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold 

 

 


