
PERSONLIGHETSPSYKIATRI 
KONFERANSEN 2013:

ANTISOSIAL 
PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE

- Empatiproblemer
- Manglende ansvar for egen atferd

- Lite skyldfølelse etter å påført andre skade eller smerte
- Dårlig evne til å følge sosiale normer

- Aggressivitet og vold i nære relasjoner 

Dette er problemer som hører under antisosial eller dyssosial atferd. Denne atferden har store konsekven-
ser for personen selv, men like stor og av og til større konsekvenser for andre, spesielt familiemedlemmer, 
kriminalitetsbildet og samfunnet som helhet. Tre til fem prosent av barn viser antisosial atferd, og av disse 
viser en prosent psykopatisk atferd. Hvordan utvikles antisosial atferd? Kan vi forebygge denne utviklingen? 
Hvilken kunnskap har vi om disse problemene? Hva er spesialisthelsetjenestens rolle? Disse spørsmålene er 
grunnlaget for konferansen som Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri arrangerer i vinter.
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Personlighetspsykiatri-konferansen 5.-6. desember 2013

DAG  1  Forståelse og utredning

Velkommen. Fagsjef Ewa Ness, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS
The behavioural and outcome differences in children with Callous-unemotional traits 
(CU) compared to children with non-CU traits. Professor Essi VidinG
Neurocognitive differences in children with or without CU-traits. Viding 
Aetiology of antisocial behaviour: Genes and environment interaction. Viding
Tilknytningsstrategier, tap og traume hos personer med antisosial personlighetsfor-
styrrelse. Psykolog Peder Nørbech
Utredning av antisosial personlighetsforstyrrelse. Overlege Øyvind Urnes 
Voldsrisikovurdering. Professor Kirsten Rasmussen
Utredning av psykopati. PCL og CAPP. Psykolog Helge Andreas Hoff 
Plenum. Spørsmål, kommentarer og avslutning av første dag.
Filmkveld på Cinemateket med PROFESSOR Finn Skårderud   

DAG 2  Forebygging og behandling

Virksomme tiltak ved antisosial atferd hos barn og ungdom.
Professor Terje Ogden
Erfaringer med psykoterapeutisk behandling av ungdommer med antisosiale trekk. 
Psykolog Zemir Popovac
Behandling av hva og for hvem? Dr. Psychol Aina Gullhaugen
Sinnemestring. Forskningssykepleier Merete Berg Nesset 
& Prosjektleder Stig Jarwson
Psykoterapeutisk behandling ved voldelighet hos voksne. 
Psykolog Emil Aamli Carlson & Psykolog Cecilie Larsen
Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler, hva gjøres? 
Overlege Randi Rosenqvist 
Samtale om forebygging og behandling av antisosialitet med tidligere bruker. 
Øyvind Urnes & tidligere bruker 
Avslutning. Øyvind Urnes
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