INVITATION
Kom til gratis Gå-Hjem-Møde og hør faglige oplæg
ved forfatterne bag den nye bog Kort & godt om
SPISEFORSTYRRELSER, når Dansk Psykologisk Forlag
og LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og
selvskade inviterer til faglig eftermiddag den 24.
september i København.
Hvad er spiseforstyrrelser? Hvorfor udvikler man en
spiseforstyrrelse? Hvordan foregår behandlingen? Og
hvordan kan man hjælpe, hvis man er tæt på et menneske
med spiseforstyrrelse?
Dette kommer forfatterne Birgitte Hartvig Schousboe, Loa
Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht ind på i
bogen. Denne eftermiddag vil de også komme ind på
følgende:
•
•
•
•

Spiseforstyrrelsernes paradoks og vejen til bedring
Nye strømninger indenfor behandling
Somatiske komplikationer og følgevirkninger
Tidens kure og trends.

PRAKTISK INFO
TID OG STED
Torsdag den 24. september 2020 kl.
15.00-17.00.
Arrangementet finder sted hos LMS –
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
og Selvskade, Krumtappen 2, 5. sal, 2500
Valby.

Vi håber at se dig til en faglig eftermiddag, hvor vi byder på
oplæg ved store kapaciteter inden for behandlingsområdet,
kaffe og kage samt bogen til særpris. Skynd dig at sende en PRIS OG TILMELDING
tilmelding afsted, da der er et begrænset antal pladser til
Det er gratis at deltage og arrangementet
rådighed.
er åbent for alle. Bemærk, der er
Læs mere om Kort & godt om SPISEFORSTYRRELSER her.

Om forfatterne

Birgitte Hartvig Schousboe er aut. psykolog og specialist
i psykoterapi. Hun har arbejdet med spiseforstyrrelser i over
20 år og været leder af Rigshospitalets anoreksiklinik.
Birgitte har været med til at udvikle den første BEDbehandling i Danmark og de første motivationsgrupper til
patienter med anoreksi. Hun er nu partner og ledende
psykolog i BEDklinikken.
Loa Clausen er aut. psykolog og seniorforsker. Hun har
arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med spiseforstyrrelser
hos både unge og voksne i 20 år med fokus på
bedringsprocessen og at sikre den bedst mulige udredning
og behandling. Loa har siddet i bestyrelsen for Dansk
Selskab for Spiseforstyrrelser.
René Klinkby Støving er speciallæge i hormonsygdomme,
overlæge og professor ved Center for Spiseforstyrrelser,
Odense Universitetshospital. Han har stor forskningsmæssig
og klinisk erfaring i behandling af patienter med svær

begrænsede antal pladser, og vi beder dig
sende en tilmelding til info@dpf.dk senest
den 18. september.

anoreksi og har siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for
Spiseforstyrrelser.
Lene Kiib Hecht er afsnitsleder og ledende klinisk diætist i
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser,
Psykiatrisk Center Ballerup. Hun har siden 2003 arbejdet
med udvikling af flersporet behandling for spiseforstyrrelser.
Lene har siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for
Spiseforstyrrelser i 10 år og er partner og ledende diætist i
BEDklinikken.

