
1

Vinther og Mosgaard Kurser

vinthermosgaard.dk Jacob Mosgaard og Bruno Vinther  
Kurser for psykologer og terapeuter

Tilmelding
vinthermosgaard.dk/
assessment-2018

Hvor 
Det Færøske Hus 
Vesterbrogade 17A 
1620 København V

Hvornår 
15.-18. januar 2018  
samt  
19.-22. februar 2018 
Alle dage kl. 9-16

Pris 
Kr. 15.000 ekskl. moms, 
inkl. forplejning.

Kontakt  
Bruno Vinther 
bv@vinthermosgaard.dk

København 

15.-18. januar  
samt  
19.-22. februar 
2018
Alle dage 
kl. 9-16

2018

Assessment-kurset er for dig, der ønsker at opnå et 
grund læggende kendskab til undersøgelsesprocedurer, 
test og diagnostisk klassifikation samtidig med at blive 
introduceret til en kritisk og socialpsykologisk inspireret 
tilgang til måder at gribe undersøgelse og vurdering 
an på.

Gennem de 8 dages kompetent undervisning vil du blive præsenteret 
for grundlæggende principper indenfor traditionel assessment, samt 
de differentialdiagnostiske overvejeleser, der bør ligge til grund. Dertil 
vil kurset byde på konstruktiv kritisk stillingtagen til emnet, samt en 
præsentation af spændende alternative forståelser og praksisser 
vedrørende assessment i form af en socialpsykologisk/dialogisk tilgang.

Undervisningen forestås af tre særdeles kompetente praktikere med 
hvert deres speciale og med årelang undervisningserfaring. De vil 
gennem engagerende og delagtiggørende undervisning guide delta-
gerne rundt i både det teoretiske såvel som den praktiske udførsel af 
relevante temaer ved assessment. Undervisningen vil således være en 
blanding af oplæg, dialog og øvelser. Og til slut vil alle tre undervisere 
mødes i en fælles dialog om feltets udfordringer.

Kurset er primært rettet mod psykologer, som arbejder i forskellige 
terapeutiske praksisser og er på vej mod uddannelsen til specialist i 
 psykoterapi, voksne. Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening 
som ”Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 10.2.” 
(48 timer) under Voksenmodulet. Det dækker således også det kursus, 
som før hed ”Differentialdiagnostik”. Du kan se  Psykologforeningens 
krav til kurset her: www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervi-
sor/voksenmodulet 

Louise Brückner Wiwe, 
specialist i neuropsykologi 
og psykopatologi, Inde-
haver af Brückner Praksis

Christian Møller Pedersen. 
Specialpsykolog, leder af 
Ambulatorium for Mani og 
Depression, AUH Risskov

Tom Strong, psykolog, 
professor og ”counselor 
educator” på University 
of Calgary

En individual- og socialpsykologisk dialog
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Kursets to målsætninger
Målsætningen for dette kursus er todelt:

1) At deltagerne opnår indsigt i de anvendte undersøgelsesmetoders 
muligheder og begrænsninger, samt at de opnår færdighed i at 
kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre 
specialister eller faggrupper.  I forhold til dette mål, vil undervis-
ningen understrege, at assessment skal være målstyret og berøre 
udredning af flere forskellige sagstyper med særlig henblik på 
mere komplicerede opgaver. Dette kursus vil særligt have fokus på 
områder vurderet relevante for terapeuter og dermed belyse dif-
ferentialdiagnostik, komplicerede problemtyper, neuropsykologiske 
problemstillinger og relationsrelaterede problemforståelser.

2) At deltagerne kan stille sig nysgerrigt og kritisk an til de forstå-
elsesformer, som assessment traditionelt bygger på, nemlig en 
hovedsageligt individualpsykologisk tilgang. Dertil præsenteres en 
alternativ, og konstruktiv tilføjelse i form af en socialpsykologisk 
inspireret tilgang til assessment. De to forskellige anskuelsesformer 
og tilgange vil i slutningen af kurset sættes i relation til hinanden, 
således at deltagerne får mulighed for at arbejde med at finde sin 
egen velbegrundede og høje faglige vej i egen assessment-praksis.

De to moduler
Kurset er opdelt i to moduler af 4 dage, og der vil blive lagt stor vægt 
på at forbinde teori og praktik, således at de pædagogiske metoder 
vil veksle mellem oplæg, øvelser, casemateriale, diskussioner og 
opsamlinger i plenum. På den sidste dag vil de tre undervisere 
desuden indgå i en fælles paneldiskussion af kursets emner.

15.-18. januar 2018

Dag 1. Introduktion til assessment–begrebet

Underviser: Christian Møller Pedersen

På denne første dag indføres deltagerne til assessmentbegrebet bredt, 
dets forhold til differentialdiagnostik, samt forskellige overordnede 
tilgange til klinisk assessment ved voksne. Dagen tager udgangspunkt 
i en integrativ og klinisk relevant assessmentmodel, der kan bruges til 
målstyring af indsamling og vægtning af data. De forskellige aseess-
mentmetoders erkendelsesteori vil blive gennemgået på en praktisk 
anvendelig måde. Forholdet mellem kategoriel, dimensionel og bred 
biopsykosocial forståelse af psykiske lidelser vil blive diskuteret. Der vil 
være fokus på ”assessmentboksen”, som beskriver samspillet mellem IQ, 
specifikke kognitive funktioner, personlighed, psykiatri / symptomtil-
stande, misbrug og fysisk helbred. Denne boks vil være gennemgående 
for de følgende dage.
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Dag 2. Den kategorielle tilgang

Underviser: Christian Møller Pedersen

Denne anden dag tager udgangspunkt i den kategorielle tilgang men 
inddrager den dimensionelle. Der vil være en kort introduktion til 
ICD-10 som differentialdiagnostisk beslutningsinstrument. Derudover 
vil fokus være på affektive lidelser, angst og stress med særlig fokus 
på symptomoverlap og forskelle mellem depression, angst og stress / 
krise. Desuden vil forholdet mellem symptomtilstande og de forskellige 
specifikke personlighedsforstyrrelser blive diskuteret, igen med vægt 
på både ligheder og forskelle.

Dag 3. Organiske tilstande

Underviser: Louise Brückner Wiwe

Denne dag har organiske tilstande som sit omdrejningspunkt. Assess-
mentboksens praktiske anvendelsesmuligheder, herunder differential-
diagnostiske muligheder, introduceres, med særligt fokus på hjernens 
opbygning og funktion, organiske tilstande (tidligt og sent erhvervede 
hjerneskader), ADHD og OCD, udviklingsforstyrrelser samt misbrug. 
Deltagerne vil blive præsenteret for en opgave, og der udleveres en 
interviewguide. Opgaven opfordres udført før dag 1 i modul 2. Fokus for 
opgaven er udfyldelse af en assessmentboks og beskrivelse af ”klinisk 
indtryk”.

Dag 4. Neuropsykologisk assessment

Underviser: Louise Brückner Wiwe

På denne dag kommer der fokus på neuropsykologisk assessment. Der 
præsenteres metoder til begavelsesvurdering såvel som neuropsykolo-
gisk vurdering i praksis – WAIS-IV, WISC-IV og RIAS gennemgås. Skæve 
IQ-profiler såvel som generelt lavtliggende begavelses konsekvenser 
problematiseres. Basis neuropsykologisk testbatteri introduceres, både 
for anvendelse ved kendte organiske tilstande og i psykiatrien.

19.-22. februar 2018

Dag 1. Personlighedspsykologisk assessment

Underviser: Louise Brückner Wiwe

Gennem dagen vil kursisternes overvejelser fra den udførte opgave ud-
leveret under modul 1 inddrages i forbindelse med dagens undervisning. 
Der zoomes i denne dags undervisning ind på personlighedspsykologisk 
assessment, særligt med fokus på metoder. Dagen rummer således 
temaer som personlighedsvurdering, herunder differentialdiagnostiske 
grænseflader til psykotiske tilstande, og tager udgangspunkt i det 
kliniske interview (skabelon udleveret dag 3) såvel som spørgeskemaer 
(SCID-II, Neo-Pi-R, MCMI-III, MMPI-2 og PAI) og projektiv testning 
(TAT, Rorschach og Sætningsfuldendelse a.m. Rotter). 
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Dag 2. Kritiske refleksioner over assessment

Underviser: Tom Strong

Målet for denne dag er at undersøge og kritisk reflektere over det nutidige 
landskab angående assessment og diagnose. På denne dag vil der under-
søges begreber og præmisser ved assessment, forstået som en situeret 
institutionel og klinisk praksis. Der vil desuden være fokus på en tidsvaren-
de kritik af diagnosesystemer (særligt DSM) og dets effekter. Assessment 
vil blive anskuet gennem fokus på symptomer, mening, relationer samt 
praksisteori. Et særligt fokuspunkt vil være at undersøge ideer angående 
identitet i relation til assessment. Undervisningen vil være en blanding af 
oplæg, diskussioner med relevans for og afsæt i den kliniske ekspertise 
hos underviseren og deltagerne på kurset. 

Dag 3. Assessment som vurdering af forandring

Underviser: Tom Strong

Denne dag vil stå på skuldrene af de refleksioner og begreber, som er 
fremkommet indtil nu, særligt fra dagen før. Dagen vil have fokus på 
assessment som en vurdering af forandring (progress assessment). Der 
vil blive sat fokus på de refleksive aspekter ved assessment, som har 
tråde til forskellige metodiske tilgange fx løsningsfokuserede tilgange, 
participatory inquiry, som stammer fra aktionsforskningen. Dette blik vil 
fremhæve både praktikerens og klientens rolle i vurderingen af forandring. 
Tom Strong vil grundigt gennemgå Karl Tomms IPcope, som beskæftiger 
sig med relationelle vanskeligheder. Dertil vil der også undersøges 
forståelser og vurderinger af forandring gennem narrative, diskursive, 
symptombaserede og andre metoder. Denne dag vil som den første med 
Tom Strong være meget interaktiv og bede deltagerne trække på deres 
kliniske erfaringer, bl.a. gennem arbejde i mindre grupper.

Dag 4. Fælles dialog og opsamling

Undervisere: Tom Strong, Louise Brückner Wiwe og 
 Christian Møller  Pedersen

Om formiddagen vil Tom Strong tage afsæt i praksisnært materiale, 
muligvis live klientsamtaler, brug af video af assessment/samtalepraksis 
eller lignende. Fokus vil være på at benytte de diagnostiske tilgange, som 
er gennemgået de to foregående dage. Der vil diskuteres og reflekteres 
over, hvilke handlinger og tilgange terapeuterne kunne gøre brug af med 
klienterne. Om eftermiddagen vil alle tre undervisere fra kurset deltage i 
en paneldiskussion omhandlende væsentlige aspekter ved assessment-
praksis, fx ud fra institutionelle, professionelle, recovery-bevægelsers og 
uddannelsesmæssige perspektiver.
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Læs mere om Tom her:  
www.ucalgary.ca/strongt

Læs mere om Christian her 
http://pure.au.dk/portal/da/
christian.pedersen@ps.rm.dk

Læs mere om Louise her  
http://bruckner.dk/
konsulenter/12-ledelsen/1-
louise-brueckner-wiwe 

Christian Møller Pedersen
Specialpsykolog og til daglig leder af Ambulatorium for 
Mani og Depression, AUH Risskov. Mange års erfaring 
med og interesse for at foretage og undervise i assess-
ment, bredt set, bl.a. i både psykiatrisk og kommunalt 
regi. Har særligt fokus på udvælgelse og kombination 
af forskellige assessmentmetoder og på praktiske 

modeller, der kan hjælpe til at vægte og integrere undersøgelsesfund. 
Meget optaget af, hvordan klienten / patienten kan involveres aktivt i 
assessmentprocessen og hvordan denne kan være med til at opkvalificere 
behandlingsplanlægning. Har endvidere gennem mange år beskæftiget 
med selvmordsforebyggelse, både psykoterapi, forskning og undervisning 
af forskellige faggrupper.

Louise Brückner Wiwe
cand.psych. og gennem en årrække indehaver af 
Brückner Praksis en klinik med speciale i udredning af 
borgere med komplekse problemstillinger. Er specialist i 
neuropsykologi og psykopatologi, og kombinationen af 
psykiatri og neuropsykologi danner basis sammen med 
relationsteorier fra Mahler og Kernberg m.fl., både for 

testtilvalg og tilgang samt ift. forståelse af adfærd og funktion hos borgere 
med mange problemstillinger. Udredningstilgang har dertil inspiration fra 
mere end et årti i retspsykiatrien med dennes anvendelse af risikovurderin-
ger, der fordrer indgående forståelse af menneskelig funktion og dynamik 
for at kunne forudse og dæmme op for alle varianter af risikoadfærd.

Tom Strong
Professor og ”counsellor-educator” på University of 
Calgary. Før dette var han i mange år kliniker i Canada. 
Han er forsker og skriver ud fra kollaborative, kritiske 
vinkler om praksispotentialer ved diskursive tilgange til 
psykoterapi. Tom Strong er medforfatter til 6 bøger og 
over 100 artikler og kapitler. Han er bl.a. medforfatter 

(med Andy Lock) til ”Discursive perspectives on therapeutic practice” 
(Oxford University Press) og ”Social constructionism: Sources and stirrings 
in theory and practice” (Cambridge University Press), samt i samarbejde 
med Karl Tomm, Sally St. George og Dan Wulff  forfatter til ”Mønstre i 
interpersonelle interaktioner - relationel forståelse og terapeutisk foran-
dring” (Forlaget Mindspace). Tom Strongs aktuelle forfatterskab fokuserer 
særligt på forskellige måder, hvorpå kvalitativ forskning, særligt diskursive 
analyser kan informere god terapeutisk praksis. 
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Litteratur
Der vil være en del obligatorisk læsestof til kurset. Denne litteratur vil 
deltagerne få adgang til senest 2 måneder før kursusstart.  
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