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Det är mer än 20 år sedan den förra stora uppdateringen av DSM-systemet genomfördes
(DSM-IV, 1994). Sedan dess har en hel del forskning inom bland annat utvecklingspsykologi,
neurovetenskap och psykiatri tillkommit. Ett av syftena med uppdateringen till DSM-5 var att
få med relevanta delar av denna forskning. DSM-5 skiljer sig i flera avseenden från DSM-IV.
Kursen tar upp betydelsefulla skillnader mellan de båda versionerna och går igenom den
vetenskapliga bakgrunden till uppdateringarna.

Exempel på innehåll:
-

Ny metastruktur – En transdiagnostisk ansats.
Uppdaterad syn på psykopatologi – Praktiska implikationer vid differentialdiagnostik
och bedömning av samsjuklighet.
Neuropsykiatriska störningar – Autismspektrum, intellektuell utvecklingsstörning, och
vuxen-ADHD.
Affektiva störningar – Skillnader gentemot DSM-IV.
Genomgång av de nya kapitlen för bland annat OCD, dissociation och bipolaritet.
Ny personlighetstörningsmodell – Empirisk bakgrund och genomgång av det nya
personlighetsinventoriet PID-5.
Medföljande diagnosinstrument och ny utredningsmodell – Genomgång av ”Nivå-1”
och ”Nivå-2”-bedömning.
DSM-5 i förhållande till ICD-10 och kommande ICD-11 och de alternativa systemen
ASEBA och RDoC.

Lärandemål:
Ha kunskap om
- En transdiagnostisk syn på diagnoserna i DSM-5.

-

Dimensionell bedömning i förhållande till differentialdiagnostik och samsjuklighet.
Utredning av autism, AD/HD och utvecklingsstörning enligt DSM-5.
Nyheter vid utredning av affektiva störningar.
Nya kapitel i DSM-5.
Utredning av personlighetsstörningar med den nya dimensionella
personlighetsstörningsmodellen.
Den medföljande utredningsmodellen och de ingående instrumenten.
Hur DSM-5 förhåller sig till andra vanliga diagnostiska system.

Kursledare
Rickard Ahlberg, leg. psykolog, doktorand. Arbetar
kliniskt på Beroendecentrum i Örebro och forskar om
utredning av bland annat exekutiva funktioner och
personlighet vid Psykiatriskt Forskningscentrum
i Örebro.
Rickard har genomfört ett flertal utbildningar om DSM 5
och han är flitigt anlitad som föreläsare inom både landsting
och kommun. Rickard föreläser återkommande på
psykologprogrammet i Örebro.

Kursens omfattning
Kursen omfattar två heldagar.
Kursen vänder sig i första hand till personal som arbetar diagnostiskt inom klinisk
verksamhet, t ex psykologer och läkare. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i
psykiatrisk diagnostik.
Tid och plats
Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, den 21 november 10.00 -17.00, den 22
november kl 09.00-16.00
Pris
4 200kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika
Information och anmälan
info@wisemind.se, 070-2652575
Anmäl dig genom att fylla i formuläret på www.wisemind.se under Kontakt och
kursanmälan. Senast 1 november 2017.

