Psykopatologi I d. 15. – 17. september 2021, hold 2021-2

Program

Onsdag d. 15. september 2021

Torsdag d. 16. september 2021

Fredag d. 17. september 2021

10.00 – 10.45

Velkomst
Introduktion til kursusrækken
(UAA)
Præsentation af seminaropgave
og diagnostiske øvelser (LJ, JN)

08.30 – 10.30 Selvforstyrrelser (LSN)

08.30 – 10.15

Ekspressive fænomener
(JN, LJ)

10.45 – 11.00

Pause

10.30 – 10.45 Pause

10.15 – 10.30

Pause

11.00 – 12:15

Diagnostik:
Patientvideo, rating og
diskussion (JN, LJ)

10.30 – 12.30

Patientinterview ved kursist og
diskussion
(2 grupper, JN og LJ)

12.15 – 13.00

Frokost

10.45 – 12.15 Psykiatrisk diagnostik, det
diagnostiske interview og
introduktion til patientinterviewene (LJ, JN)
12.15 – 13.00 Frokost

12.30 – 13.15

Frokost

13.00 – 14:00
14.00 – 14.15
14.15 – 16.00

Skizofrenispektret (LJ, JN)
Pause
Psykose og dobbelt bogholderi
(MH)

13.00 – 15.30 Patientinterview ved kursist
og diskussion
(2 grupper, JN og LJ)

13.15 – 15.00

Patientinterview ved kursist og
diskussion
(2 grupper, JN og LJ)

15.00 – 15.30

Evaluering
(LJ, JN)

Ovl., klin. lektor Lennart Jansson (LJ)
Ovl., ph.d., klin. lektor, Julie Nordgaard (JN)
Lektor, ph.d., Mads Henriksen (MH)
R1, ph.d., Lars Siersbæk Nilsson (LSN)
Ovl., VUU formand, ph.d., Ulla Agerskov
Andersen (UAA)

Sted: Festsalen
Psykiatrisk Center Glostrup
OBS: Brøndbyøstervej 160,
2605 Brøndbyøster

Kursussekretær:
Lisbeth Jensen, tlf. 3864 0840
Lisbeth.03.Jensen@regionh.dk
Psykiatrisk Center Glostrup

Målbeskrivelse Psykopatologi I og II
Formål
Det forventes, at speciallægen i psykiatri er informeret om den historiske udvikling af de diagnostiske begreber og sygdomsklassifikation og i deres
teoretiske/konceptuelle baggrund.
Det forventes, at speciallægen i psykiatri på rutineniveau behersker psykopatologiske begreber, det diagnostiske interview og den aktuelle, danske
sygdomsklassifikation samt registrering af diagnoser til administrative formål. Det diagnostiske interview er karakteriseret ved det veldefinerede formål,
at patienten udspørges for at skaffe information med henblik på psykopatologisk beskrivelse og diagnostik. Intervieweren skal derfor kunne udarbejde
en plan for interviewet, hvor han har initiativet og udspørger på en empatisk måde.
Kursisten skal kende den hierarkiske opbygning af ICD-10. Hovedvægten på kurserne Psykopatologi I og II skal lægges på ICD-10's kap. F2 og F3,
psykoser, skizotypisk sindslidelse og affektive sindslidelser, herunder symptomatologi, udvikling af psykopatologi i tidsperspektiv, epidemiologi og
differentialdiagnostiske overvejelser.
Speciallægen skal herudover være orienteret i principper for diagnostik til forskningsbrug samt i anvendelsen af den amerikanske klassifikation DSM
IV.
Mål
Kursisten skal efter gennemført kursus kunne de psykopatologiske grundbegreber og beherske diagnostisk interview til brug i klinik og undervisning.
Kursisten skal endvidere være orienteret om principperne for anvendelse af diagnostik i forskning.
Kursisten skal stimuleres til fordybelse i såvel klinisk som videnskabelige aspekter af psykopatologisk udredning.
Kursisten skal være bredt orienteret i de psykiatriske sygdomme omfattet af ICD-10's kap. F2 og F3.
Indhold
Principper for klassifikation i ICD-10 og DSM IV.
Semistruktureret diagnostisk interview eksemplificeret ved Present State Examination, kort version til klinisk brug. Gennemgang af psykotiske og ikkepsykotiske symptomer, herunder deres historiske udvikling, begreberne validitet og reliabilitet. Gennemgang af psykotiske og affektive sindslidelser og
differentialdiagnoser.
Seminaropgave med et emne indenfor psykopatologi, klassifikation og epidemiologi.
Metoder
Forelæsninger, demonstration af semistruktureret, diagnostisk interview og praktisk træning af interviewteknik.
Som interview guide anvendes PSE 10, kort version til klinisk brug.
Gennemgang af seminaropgave i plenum på kursus II.
Evaluering
Kurserne evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset.
Organisation
2 x 3 dage

