
Uddannelse i dialektisk adfærdsterapi med professor 
Alan Fruzzetti i København i 2010  
 
Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse ( ICD10) eller en borderline personlighedsforstyrrelse 
(DSM IV) hører til de psykiatriske lidelser, der er stærkt ressourcekrævende i psykiatrien. Det 
anslås, at klienter med denne forstyrrelse ses hos 10% af patienterne i en poliklinik og 15-20% på 
en psykiatrisk afdeling. Disse klienter har hyppigt suicidal adfærd og selvskadende adfærd. Der ses 
en comorbiditet, således mange af klienterne har depression, angst, spiseforstyrrelser og misbrug af 
forskellig art.  
 
Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, der kan hjælpe disse klienter ud 
af suicidaladfærd, selvskade og talrige døgnindlæggelser og give dem en signifikant forbedret 
livskvalitet. Den er økonomisk ressourcebesparende, og den hjælper klienten til et markant bedre 
liv. Dialektisk adfærdsterapi har fire fokusområder i behandlingen: relationer, følelsesregulering, 
opmærksomheds- og krisefærdigheder. 
 
De sidste 25 år har professor Alan Fruzzetti ved University of Reno, Nevada, samarbejdet med 
Marsha Linehan om at behandle borderline tilstande ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi (DBT). 
Alan Fruzzetti har en DBT klinik for voldsramte kvinder og personer med en borderline 
personlighedsforstyrrelse. Han er en internationalt førende kapacitet indenfor DBT, og han kommer 
til København og giver et 10 dages intensivt kursus i dialektisk adfærdsterapi med start i 2010. 
Kurset giver deltagerne viden og erfaring nok til at starte et DBT behandlingsprogram på deres 
arbejdsplads og arbejde med dialektisk adfærdsterapi.  
  
Indhold i kurset 
DBT integrerer traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapi og acceptstrategier 
udviklet fra mindfulness og andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapi. Dialektikken i DBT er at 
integrere forandring og accept i behandlingen af patienter med emotionel dysregulation.  
DBT anvendes i forhold til andre klienter der har vanskeligheder emotionel dysregulation: cutting, 
spiseforstyrrelse, aggression, depression og andre misbrugsformer. 
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Professor Marsha Linehan kommer til Danmark for at holde 
workshop om kernestrategier og forandringsmekanismer i 
dialektisk adfærdsterapi  
Den 5. og 6. september 2011 kommer den berømte professor Marsha Linehan til Danmark for første gang 
nogensinde. Marsha M. Linehan (1943) er Professor of Psychology, Adjunct Professor of Psychiatry and 
Behavioral Sciences at the University of Washington og Director of the Behavioral Research and Therapy 
Clinics.  
 
Denne workshop er en "once in a lifetime" oplevelse for professionelle for at møde grundlæggeren af 
dialektisk adfærdsterapi og få sig en stor oplevelse i hendes faglige selskab. Hun vil vise, hvordan 
mindfulness, accept og kognitiv adfærdsterapi kan arbejde hånd i hånd i meget komplicerede klientsager, 
som ellers sætter psykiatrisk personale skakmat på alle niveauer: økonomisk, ressourcemæssige, fagligt og 
personalemæssigt. Hun vil fremhæve, hvordan det er terapeuten sammen med færdighedstræningen leverer 
et professionelt arbejde, der kan hjælpe klienter fra sikkerhedstruende adfærd og et ustabilt liv til et mere 
stabilt og meningsfuldt liv.  
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