
 
   Børne- og Familiepsykologiske Selskab  

Arrangerer 3-dages kursus: 
 

Praksisnært kursus i forældrekompetenceundersøgelser   
- med gennemgang af PC-ERA og inddragelse af eget sagsmateriale. 

 
 
Dato: 9. og 10. september samt 9. oktober 2019 i København, kl. 9-16 alle dage 

 
 
Underviser: Cand.psych. Lisbeth Liebmann, Autoriseret, specialist i børnepsykologi og psykoterapi, 
samt supervisor i børnepsykologi og psykoterapi  
 
I Børne- og Familiepsykologisk Selskab (BFPS) har vi tidligere udbudt kurser og supervisionsforløb 
med fokus på intervenerende undersøgelser; begge dele med stor tilslutning.   
I kølvandet på den store interesse udbyder vi nu et kursus i Forældrekompetenceundersøgelser 

med vægt på den intervenerende tilgang og indenfor Socialministeriets retningslinjer. På kurset vil 

en høj vægtning ligge på vurderingen af samspillet mellem forældre og barn. Der vil på kurset 

være en aktiv inddragelse af egne sager. 

1. kursusdag vil være en teoretisk- og metodisk gennemgang af, hvordan en undersøgelse kan 

gennemføres ud fra nøje definerede undersøgelsespunkter. Der vil være drøftelser af udvalg af 

testbatteri, samt assessmentmetoder og kliniske vurderinger pba. af semistrukturerede og 

strukturerede samtaler. 

2. kursusdag vil primært centrere sig om vurdering af samspillet mellem forældre og barn, idet 

samspilsobservationer ofte indgår som et vigtigt led i vurderingen af forældrekompetencer. 

Principperne bag og brugen af PC-ERA (Patent Child Early Relational Assessment) vil blive 

gennemgået.  

3. kursusdag vil vi anvende den teoretisk og metodiske viden i praksis ud fra deltagernes eget 

sagsmateriale. Herudover vil der være drøftelser af, hvorledes MIM kan supplere undersøgelsen 

med yderligere vurdering af samspillet mellem barn og forældre. 

Der vil være plads til max 20 deltagere på kurset, som henvender sig til psykologer, der arbejder 
med eller har interesse i og mulighed for at lave intervenerende undersøgelser. Der vil på kurset 
være en tæt dialog mellem oplægsholder og kursister for at sikre en praksisnær tilgang i 
undervisningen. Formen vil veksle mellem oplæg, filmklip, konkrete caseeksempler og deltagernes 
egne eksempler og sager. 
 
 
 
 



Indhold 
Intervenerende undersøgelser adskiller sig fra mere traditionelle undersøgelser på flere områder. 
Mens den traditionelle form tilstræber at beskrive et øjebliksbillede af ”evner og vanskeligheder”, 
så tilstræber intervenerende undersøgelser i højere grad en proces hvor forældrenes aktuelle 
formåen forstås i lyset af de hidtidige erfaringer og de aktuelle kontekster. Samtidig er 
udviklingspotentialer i fokus, og disse undersøges gennem at afprøve forskellige former for 
interventioner i forskellige rammer. Herudover fokuseres på inddragelse af det nære netværk.  
 
Vi vil komme omkring følgende: 
 

 Etablering af undersøgelsens rammer.  
 

 Hypotesedannelse.  
 

 Tilrettelæggelse af undersøgelsen/valg af metoder. 
 

 Konkrete undersøgelses-og interventionsmetoder. 
 

 Skriftlighed.  
 

 Tilbagemelding.  
 

 Etik. 
 
 
Lisbeth Liebmann har mange års erfaring med forældrekompetenceundersøgelser både fra hendes 
tid som psykolog i Frederiksberg Familierådgivning, hvor hun har været med til at udvikle det 
intervenerende perspektiv i rådgivningens undersøgelser og aktuelt i hendes privat praksis 
Psykologerne i Nordsjælland, hvor hun yderligere har udviklet tilgangen. 
 
Sted 
Dansk Psykologforenings lokaler i København, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
 
Godkendelse til specialistuddannelse 
Kurset forventes forhåndsgodkendt til 18 timer 6.4.4.2.2. (Klinisk børnepsykologi). 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til såvel psykologer uden undersøgelseserfaring som erfarne 

Pris: Det koster kr. 4800 for medlemmer, 6800 for ikke-medlemmer. Der vil være the/kaffe og 
vand i løbet af dagen samt buffet til frokost og frugt om eftermiddagen.  
 
Der må maksimalt deltage 20% ikke akademikere 
 



Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding via www.bfps.dk Overfør 

beløbet til konto: 0400 4012580946. Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr. Tilmeldingen er 

først endelig, når pengene er overført. 

 

http://www.bfps.dk/

