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Personlighetspsykiatri är ett helt nytt fält, och detta är den första läroboken i sitt slag. Boken sammanfattar
aktuell kunskap och teorier om personlighetsutveckling och personlighetsproblem, utifrån evolutionära
modeller, temperamentsforskning, anknytningsteori, och forskning om självutveckling, mentalisering,
socialisation och neurobiologi.
Boken består av fem delar. Del 1 tar upp den biopsykosociala grunden för personlighetspatologi. Del 2
beskriver och diskuterar de olika personlighetsstörningarna enligt DSM-IV/ DSM5, och ICD-10. Del 3
handlar om personlighetspatologi vid angränsande psykiska sjukdomar: somatiska sjukdomar, hjärnskador,
Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni, bipolär sjukdom, ätstörningar, beroendesjukdomar, PTSD, social
fobi och dystymi. Del 4 tar upp principer och rekommendationer för klinisk personlighetsutredning, med flera
fallbeskrivningar. Del 5 tar upp riktlinjer för behandling av patienter med personlighetsstörning.
Boken vänder sig till studenter i psykologi, medicin och socialt arbete, samt vidareutbildningar av psykologer,
psykiatrer och socialtjänstpersonal inom den psykiatriska öppenvården.

Psykiatriboken er en velskrevet kunnskapskilde for alle innenfor psykisk helsearbeid. Det er vanskelig for en
med narsissistisk personlighetsforstyrrelse å sette seg inn i andres følelser og ta deres perspektiv. Noen
mennesker med slike. EKSPERT: Øyvind Urnes, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for
personlighetspsykiatri. Foto: Privat; Overopptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljans. 2016. 13.
januar. «Tidlig intervensjon i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge». ROP dagen. «Hvordan
fange opp og forebygge at ungdom faller utenfor. MANDAG 13. MARS. 08.
00 – 09.
30 Registrering. 09.30 Åpning ved leder Utvalg for Psykiatriveka og leder av Norsk Psykiatrisk Forening,
Anne Kristine Bergem Anders Hovland er forskningsleder, psykolog ved Solli DPS / førsteamuniensis ved
institutt for klinisk psykologi, UiB. Andreas Westin er Overlege og PhD-stipendiat.
Blant annet får vi høre om behandlingsresistens og betydning for klinisk praksis, kognitiv trening, traumer og
psykose, hvordan måle kvalitet på tidlig. Vi förbättrar lärandet.
Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Allt i nära
samverkan med företrädare.

