Kursus i klinisk undersøgelsesmetodik 2018
Dette kursus indgår i specialiseringsmodulet på specialistuddannelsen psykoterapi, voksne. Undervisningen
er praksisrelateret og fokuserer på at give psykologen mulighed for at navigere på undersøgelsesområdet
på oplyst grundlag og med de nødvendige kompetencer. Kurset giver både mulighed for at arbejde
indgående med udvalgte tests samt indføring i rammerne for og strukturen i et undersøgelsesforløb, hvor
såvel kognitive som personlighedspsykologiske forhold skal udredes.

Program
30. august

Introduktion til undersøgelsesmetodik
- Fokus på det kliniske interview og generering af hypoteser
Louise Meldgaard Bruun, psykolog og specialist i psykopatologi
Line Hauptman, psykolog og specialist i klinisk neuropsykologi, ekstern lektor i neuropsykologi,
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

31. august

Present State Examination
Mikkel Arendt, ledende psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi og psykopatologi,
specialpsykolog i psykiatri, supervisorgodkendt

5. september

SCID-5-PD
Diane Andersen, psykolog og specialist i klinisk psykologi
Kristina Schilling Jeppesen, psykolog og specialist i psykopatologi

6. september

DIVA & BRIEF-V – ratingscales til undersøgelse af kognition
- Særligt med fokus på udredning af opmærksomhedsforstyrrelse
Louise Meldgaard Bruun & Line Hauptmann

7. september

Kognitiv og neuropsykologisk testning (bl.a. WAIS-IV)
- Introduktion til test af de kognitive funktioner
Louise Meldgaard Bruun & Line Hauptmann

Tidspunkt
Alle kursusdage kl. 09.00-16.00.
Sted
Kurset afholdes på Nørrebrogade 44, Bygning 4, stuen, 8000 Aarhus C.

Pris
Kursusrækken koster 8.500 kr. inkl. forplejning, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, te og kaffe i løbet af
dagen samt frokost.
Godkendelse
Kurset forventes godkendt hos Dansk Psykologforening under emne 12.4.4.2.1 Klinisk
Undersøgelsesmetodik, specialistuddannelsen psykoterapi, voksne.
Tilmelding
Tilmelding til vibeke.weise@rm.dk efter først til mølle-princippet, da der kun er et begrænset antal pladser.
Kontakt
Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til psykolog Stine Moldt på 5173 7287.
Fremmøderegler
Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Hvis
fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af
kursusbevis.
Praktisk
Medbring venligst ICD-10 samt PSE.

