
Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik 30 timer (specialiseringsmodulet i 
Psykoterapi for voksne og Psykopatologi): januar - februar 2023 

Beskrivelse 
 

Målgruppe 
Psykologer på vej til specialist i psykoterapi for voksne og/eller psykopatologi eller psykologer, der 
ønsker at tilegne sig viden og kompetence til at tilrettelægge og gennemføre målrettet og fokuseret 
klinisk psykologisk undersøgelse. 
 
Indhold 
På kurset vil deltagerne blive indført i klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik. Tilrettelæggelse 
af psykologiske undersøgelser af personlighed, begavelse og kognition vil blive gennemgået, og 
centrale neuropsykologiske, diagnostiske og personlighedspsykologiske tests vil blive introduceret 
og demonstreret. Endvidere vil relevante ratingscales blive demonstreret og behandlet og det 
kliniske interview vil blive gennemgået. 
Kurset henvender sig både til psykologer, der selv skal varetage klinisk psykologisk undersøgelse 
og til psykologer, der i forbindelse med behandlingsplanlægning skal der skal forstå og fortolke 
psykologiske undersøgelser foretaget af andre. 
Kurset er designet som en naturlig forlængelse af 10.2 Assessment – systematisk klinisk udredning 
og vurdering på voksenmodulet og adskiller sig ved at gå i mere dybden med de konkrete 
testredskaber og deres bidrag til den samlede afklaringsproces. 
Deltagerne vil blive præsenteret for de teorier og modeller, de forskellige typer tests hviler på. 
Endvidere vil de enkelte tests anvendelsesområder, styrker og begrænsninger blive behandlet. Der 
fokuseres på diagnostiske og differential diagnostiske afklaringer samt på, hvordan psykologisk 
undersøgelse kan støtte behandlingstilrettelæggelse, herunder vurdering af egnethed for 
psykoterapi.  
På kurset vil deltagerne få kendskab til, hvordan en klinisk psykologisk undersøgelse kan 
tilrettelægges til at opfylde forskellige formål, og deltageren vil endvidere få kendskab til, hvilke 
problemstillinger der bør henvises til undersøgelse hos en anden specialist. 
 
Varighed: 
30 timer fordelt over 5 dage 
Alle dage fra 9.00-16.00 
Udstedelse af kursusbevis forudsætter 100% deltagelse 
 
Undervisere: 
Louise Meldgaard Bruun, cand.psyk.aut. Specialpsykolog og specialist i psykopatologi 
Line Kirstine Hauptmann, cand.psyk.aut. Specialist i klinisk neuropsykologi  



Christian Møller Pedersen, cand.psyk.aut. Specialpsykolog i Psykiatri  
Mikkel Arendt, cand.psyk.aut. Ph.D. Specialist i psykopatologi og psykoterapi 
 
Godkendelse: 
Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelserne i psykoterapi på 
specialiseringsmodullet 12.4.4.2.1. samt psykopatologi 13.4.4.2.2. 
 
Sted: 
8000 Aarhus C 
Nærmere adresse kommer senere 
 
Pris: 
9.500,00 inkl. forplejning, materialer (ikke tests) og kursusbevis. 
 
Frist: 
Sidste tilmeldingsfrist den 15.12.2022 
Max 18 kursusdeltagere 
Tilmeldingen er personlig og bindende. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr. 
Tilmelding og nærmere info fås ved at skrive til hjalti@drhjalti.com 

Indhold 

Modul 1: 25.01.2023 – 27.01.2023  

Sted: Aarhus C   

• Dag 1 – d. 25.01.2023: Introduktion til undersøgelsesmetodik- klinisk interview og brug af 
ratingscales, herunder DIVA til brug for diagnosticering af ADHD – v. Line Kirstine 
Hauptmann 

• Dag 2 - d. 26.01.2023: Undersøgelse af kognition ved sygdomstilstande som bl.a. angst, 
depression, hjernerystelse, følger efter infektion v Louise Bruun Meldgaard og Line Kirstine 
Hauptmann 

• Dag 3 – d. 27.01.2023: Undersøgelse af begavelse med fokus på bl.a. WAIS-IV og 
neuropsykologisk testning af demens v. Louise Bruun Meldgaard og Line Kirstine Hauptmann 

  

 



Modul 2: 23.02.2023- 24.02.2023 

Sted: Aarhus C (præcis adresse kommer senere). 

• Dag 4 – d. 23.02.2023: Present State Examination (PSE) semistruktureret diagnostisk interview 
med indføring i hvad PSE er, relationen til ICD-10/DSM, gennemgang af kapitler og items samt 
indføring i hvordan interview gennemføres, herunder med øvelser og video.– v. Mikkel Arendt 

• Dag 5 – d. 24.02.2023: NEO PI: historisk baggrund, konstruktion, indikationer og 
anvendelsesområder, administrations- og fortolkningsprincipper samt styrker og begrænsninger 
v. Christian Møller Pedersen 
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Kursusansvarlig: Hjalti Jonsson mail: hjalti@drhjalti.com 

 


