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Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Hvad er årsagerne til udvikling af personlighedsforstyrrelser, og
hvordan behandles de psykoterapeutisk? Borderline personlighedsforstyrrelser rammer især yngre mennesker
og er forbundet med betydeligt forringet livskvalitet og menneskelig lidelse, herunder selvskadende adfærd,
relationer præget af massive konflikter og øget risiko for selvmord. Carsten René Jørgensen fremlægger en
model for moderne relationel forståelse og behandling af svære borderline-personlighedsforstyrrelser. Denne
2. udgave er opdateret med en lang række nye forskningsresultater og er udvidet med afsnit om bl.a.
disorganiseret tilknytning, identitetsforstyrrelser og følelsesmæssig dysregulering, borderline og ADHD,
personlighedsforstyrrelser hos børn og unge samt udviklingspsykopatalogi. Carsten René Jørgensen er
cand.psych., ph.d.
og lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Ud over en lang række
videnskabelige artikler og lærebogskapitler har han tidligere udgivet to fagbøger Psykologien i
senmoderniteten (2002) og Identitet (2008), begge på Hans Reitzels Forlag.
Undersøgelser har vist meget forskellige resultater fra … Fakta En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk
lidelse, som er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk Personlighedsforstyrrelser medfører typisk. På

udkig efter et botilbud.
1980-1987 Konsulent i Vestsjællands Amt. Ved akut behov udover åbningstiderne henvises til
vagttelefonen. Hvis man har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, føler man at man er noget helt specielt.
HOVEDTELEFON.
En personlighedsforstyrrelse viser sig på den måde man føler, tænker. Personlighedsforstyrrelser indebærer
afvigelse indenfor kognition, følelsesliv, impulskontrol, behovstilfredsstillelse og interpersonlige forhold.
chat, debat og IRL aktiviteter Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved
tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser. Dialektisk adfærdsterapi som er
relevant i forhold til behandling af Borderline personlighedsforstyrrelse. 11. Unnvikende/engstelig
personlighetsforstyrrelse preges av vedvarende lav selvfølelse, usikkerhet og sosial nærtagenhet. Ved akut
behov udover åbningstiderne henvises til vagttelefonen. Det er ikke muligt at komme med eksakte tal om
hyppigheden af personlighedsforstyrrelser. Kognitiv Vejledning ”Hvordan motiverer vi de unge til at tage
ansvar for egne problemer. Det er ikke muligt at komme med eksakte tal om hyppigheden af
personlighedsforstyrrelser. Hvornår har man symptomer på angst.
Personlighedsforstyrrelser indebærer afvigelse indenfor kognition, følelsesliv, impulskontrol,
behovstilfredsstillelse og interpersonlige forhold. Overblik. Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en
specialinstitution drevet af Ringsted Kommune med plads til 24 børn med udviklings- og
personlighedsforstyrrelser.

