
 

Personlighetskonferansen 2018
Personlighetsforstyrrelser i endring

Fredag 30. november 2018
Edderkoppen teater, St. Olavsplass, Oslo

Tid: fredag 30. november 09.00-15.45
Sted: Edderkoppen teater, St. Olavsplass, Oslo

Pris: 1800,- inkludert lunsj og forfriskninger gjennom dagen
Påmelding: På NAPPs nettsider fra 5. oktober

Det søkes om godkjenning fra Psykologforeningen og Den norske legeforening

0830-0900:  Registrering m/kaffe, te og frukt 

0900-0915:  Velkommen 
  Marit Bjartveit, klinikkleder Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

0915-1000:  Borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom: Utvikling og tidlig intervensjon
  Professor Carla Sharp, University of Houston    

1000-1015:   Pause 

1015-1100:  MBT-A-behandling av borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom
  Professor Carla Sharp, University of Houston 

1100-1115:  Pause 

1115-1200:  Langtidseffekter av DBT for ungdom
  Professeor Lars Mehlum, leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
  Universitetet i Oslo

1200-1300:   Lunsj

1300-1400:  Klassifisering av personlighetsforstyrrelser: ICD-11 og kliniske implikasjoner
  Professor Carla Sharp, University of Houston 

1400-1415:   Pause 

1415-1500:  Selvskading blant ungdom - om å unngå og uttrykke det vanskelige 
  Line Indrevoll Stänicke, PhD stipendiat og psykologspesialist, Universitetet i Oslo og 
  Lovisenberg sykehus/Nic Waals Institutt

1500-1515:  Pause

1515-1600:  Personlighetsforstyrrelser: En evig pine?
  Professor emeritus Svenn Torgersen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
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Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt Senter for 
Selvmordsforskning og Forebygging (NSSF) i tillegg til at han for tiden er president for European 
Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) og International Academy of Suicide 
Research (IASR). I sin forskning har han særlig fokusert på suicidal selvskadende atferd i ulike 
grupper, personlighetspatologi og traumatisk stress i tillegg til psykoterapiforskning. Han etablerte 
DBT-utdanningen i Norge i 2006 og er fortsatt aktiv som DBT-lærer og veileder i Norge og andre 
land.

Svenn Torgersen har vært professor i klinisk psykologi ved universitetet i Oslo i en årrekke. 
Har interessert seg for hvordan psykopati manifesterer seg og hva som er årsaken til forskjellene 
i omfanget av psykopatologi folk imellom. I den senere tid har interessen for personlighet og 
personlighetsforstyrrelser dominert. Dessuten har interessen for å knytte forskning omkring barn, 
ungdom og voksne sammen, tiltatt.

Carla Sharp er professor i psykologi og leder for doktorgradsprogrammet for klinisk psykologi 
ved Universitetet i Houston. Hun har hatt en årelang interesse for ungdom og borderline prob-
lematikk og har over 200 publikasjoner, er forfatter av en rekke kapitler og bøker, inkludert «the 
Handbook of Borderline Personality Disorder in Children and Adolescents».  Hun er påtroppende 
president for International Society for the Study og Personality Disorders (ISSPD) og har vært tett 
på prosessen som ledet til ny klassifisering av personlighetsforstyrrelser i ICD-11.

Line Indrevoll Stänicke er spesialist i både voksenpsykologi og klinisk arbeid med barn og vok-
sne, og jobber nå som universitetslektor på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er 
PhD stipendiat og forsker på unges opplevelser av egen selvskading. Prosjektet er gjennomført i 
samarbeid med Nic Waals Institutt og Lovisenberg sykehus.

Marit Bjartveit er psykiater og klinikkleder ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo uni-
versitetssykehus.

 


