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Tidlig og kronisk traumatisering fra fysisk mishandling, seksuelle 

overgrep og emosjonell neglekt kan resultere i  alvorlige psykiatriske 

symptomer i voksen alder. Symptomene er ofte et resultat av 

underliggende traumerelatert stress og dissosiasjon. Dissosiative 

lidelser har en lang historie, og ble satt navn på allerede av den 

franske psykiateren Pierre Janet. En del pasienter kan imidlertid 

være mange år i helsevesenet, og ofte vise en rekke ulike symptomer, 

uten at de får behandling for sine kjernevansker. Dissosiative 

symptomer og lidelser kan imidlertid av ulike årsaker være vanskelig 

å gjenkjenne. For det første er det ikke konsensus om begrepet 

dissosiasjon. Dessuten har pasientene en tendens til å skjule 

dissosiative symptomer, det er mye symptommessig overlap til andre 

lidelser som personlighetsforstyrrelser og kompleks PTSD, klinikere 

har ofte liten opplæring med hensyn til utredning og behandling av 



dissosiative lidelser, og det er en pågående polarisert diskusjon 

omkring eksistensen av dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) som 

en reliabel og valid diagnose.  

 

På dette kurset vil det gjennomgås hvordan utrede dissosiative 

lidelser ved hjelp av et nytt diagnostisk utredningsverktøy: The 

Trauma and Disssociation Symptoms Interview (TADS-1, Boon & 

Matthes, 2015). Dette utredningsverktøyet er oversatt til norsk på 

Modum Bad. Den andre dagen av kurset vil differensialdiagnostikk bli 

diskutert. Kliniske vignetter og videoopptak av dissosiative pasienter 

vil bli brukt.  

 

Suzette A. Boon, PhD, f. 1949 er klinisk 

psykolog og psykoterapeut. Hun er trener og 

veileder for «Dutch Society for Family 

Therapy» og «Dutch Society for Clinical 

Hypnosis». Siden slutten av 80-årene har 

hun spesialisert seg på utredning og 

behandling av dissosiative lidelser. Hun har 
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Hun har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler om utredning, så 

vel som behandling vedrørende dissosiative lidelser. Hun har utviklet 

en treningsmanual for pasienter med komplekse dissosiative lidelser. 

Den engelske versjonen av denne manualen, som hun skrev sammen 

med Kathy Steele og Onno van der Hart ble publisert i 2011. Denne 

manualen har blitt oversatt til norsk, og heter “Traumerelatert 

Dissosiasjon”. Hun har sammen med Helga Matthess utviklet et nytt 

semistrukturert intervju for komplekse dissosiative lidelser og 

traumerelaterte symptomer: “Trauma and Dissociation Symptoms 



Interview (TADS-I) “. En valideringsstudie er i gang. Hun er 
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Hun arbeider for tiden som trener og veileder i ulike europeiske land, 

og arbeider også i privat praksis. Hun er en av grunnleggerne av 

“European Society for Trauma and Dissociation” (ESTD), og var den 

første presidenten av denne organisasjonen.  
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the Study of Trauma and Dissociation” (ISSTD). I 1993 fikk hun 

David Caul Memorial Award”, I 1994 fikk hun “Morton Prince Award”, 

og i 1995 “President’s Award of Distinction” for hennes bidrag 

vedrørende utredning, behandling, forskning og opplæring 

vedrørende dissosiative lidelser. I 2009 fikk hun “Life Time 

Achievement Award” og i 2011 “Pierre Janet writing Award” for 

boken “Coping with trauma-related Dissociation. A skills training for 

patients and their therapists.”  
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Sted:  

Kurset blir holdt på Hotell SAS Radisson Bryggen i Bergen.  

 

Tidsplan:  

1. dag: 1000 – 1730, og 2. dag 0900 – 1630.  

 

Kursavgift:  

4000,- inkl. lunsj og kaffepauser alle dagene. Medlemmer av ESTD 

(Europeen Society for Trauma and Dissociation) får 10% rabatt. En 

må ha betalt medlemsavgift for 2018 før avbestillingsfristen går ut 

for å få rabatt.     

 

http://www.suzetteboon.com/en/


Påmelding: 

Påmelding gjøres på epost til arne@krisepsyk.no. senest 1. mars 2018. 

En oppgir da navn, utdanning, stilling, jobbadresse, epostadresse, 

telefonnummer og fakturaadresse. Ved påmelding bes en være nøye 

med at fakturaadressen er riktig, og at evnt. bestillingsnummer er 

oppgitt (for de som arbeider i Helseforetak). Avbestilling etter 1. 

mars faktureres fullt ut. Spørsmål vedr. påmelding kan rettes til 

arne@krisepsyk.no.   

 

 

Godkjenning: 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 14 timers 

vedlikeholdsaktivitet og 14 timers fritt spesialkurs (med forbehold 

om 75% psykologer og leger på kurset).  
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