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Sprog: Undervisningen foregår på engelsk 

Merit: Søges forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulerne i klinisk psykologisk 
undersøgelsesmetodik, 12.4.4.2.1. og psykologiske undersøgelsesmetoder, 6.4.4.2.2. 

Indhold: Parental Developmental Interview (PDI-RF) kurset fokuserer på administration og 
tolkning af refleksiv funktion ved brug af PDI.   

Parental Developmental Interview er et interview, hvor der spørges direkte til en forælders relation 
til deres barn. På den måde kan der opnås en vurdering af forældres refleksive 
funktion/mentalisering. Begrebet refleksiv funktion (RF) er en operationalisering af mentalisering 
og henviser til et menneskes evne til at mentalisere i en tilknytningskontekst. Refleksiv Funktion er 
en måde at beskrive mentalisering på, som gør begrebet målbart. Reflective functioning Scale (RFS) 
bruges til at analysere mentaliseringsniveauet i personens svar og indeholder en skala over 
mentaliseringsniveauer. Derudover angiver skalaen en række kategorier ved refleksiv funktion, som 
anvendes til at finde mentaliseringsniveauet. 

Formålet med kurset: At undervise i rationalet og teknikken bag anvendelsen af skalaen for 
Reflective Functioning (RF) ved brugen af Parental Developmental Interview (PDI). Dette med 
henblik på at kunne vurdere forældres mentaliseringsniveau. RF og PDI vil kort blive gennemgået 
med henblik på administration og kodning, samt det empiriske grundlag for PDI. Undervisningen 
vil primært rette fokus mod RF kodningssystemet ved brug af manual og en gennemgang af de 
forskellige interviews, der danner praksis for kodningen af RF.    

Deltagerne har efter kurset mulighed for at blive certificeret i PDI ved at færdiggøre kodning af 10 
PDI-interviews ved brug af Reflective Funtioning Scale til klinisk undersøgelses- og 
interventionsbaseret praksis (certificering er inkluderet i kursusprisen). 

Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet.                                                                                
Send en mail til vores administrative medarbejder Lotte på bfps@outlook.dk med oplysninger om 
DP medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. Det er 
ligeledes muligt at betale med EAN nr. 
Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført. 


