Børne- og Familiepsykologisk selskab udbyder et 2-dages kursus i
Marchak Interaction Method (MIM) til familier og par
7.-8. september 2020 i København

Underviser: Saara Salo
Undervisningssprog: Engelsk
Dato: 7. og 8. september 2020
Tid: kl. 9.00-16.00 (begge dage) – kan dog blive justeret afhængig af undervisers rejseplan
Sted: Dansk Psykologforenings lokaler i København, Stockholmsgade 27, 2100 København
Deltagerantal: min.18 og max. 30
Pris for medlemmer af selskabet: 4.000,- (inkl. forplejning)
Pris for ikke medlemmer af selskabet: 6.000,- (inkl. forplejning)
Der vil blive givet 1000 kr. i rabat for medlemmer af selskabet på den samlede pris ved tilmelding til
mere end ét MIM-kursus hos BFPS i 2020 (se mere om de andre kurser med Saara Salo på selskabets
hjemmeside).
Medlemmer af Børne og Familiepsykologisk selskab (og dermed Dansk Psykologforening) har
fortrinsret.
Merit: Kurset er forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulerne i Klinisk psykologisk
undersøgelsesmetodik 12.4.4.2.1. og Psykologiske undersøgelsesmetoder 6.4.4.2.2.
Tilmelding: sker efter ”først til mølle”-princippet og foregår på selskabets hjemmeside
https://www.dp.dk/decentrale-enheder/borne-og-familiepsykologisk-selskab/forside/arrangementer/
Betaling: Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr.
Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført.
Tilmeldingsfrist: 01.07.2020

Kursusbeskrivelse:
MIM til familier og par er en struktureret teknik til at observere og vurdere den overordnede karakter
og kvalitet i relationerne mellem familiemedlemmer og voksne par. MIM til familier og par består af en
serie af simple opgaver, der er designet til at skabe samspil mellem familiemedlemmerne med henblik
på at vurdere følgende:
1) Den systemiske kvalitet i familiens interaktioner, bestående af strukturelle kvaliteter (hierarki og
forældrestile), følelsesmæssige kvaliteter (nærhed, emotionel åbenhed, fleksibilitet), tilknytning
(familiens ”sikker base” funktion) og kvaliteter i forældresamarbejdet (forældrealliancen). MIM til
familier kan vurderes kvalitativt og/eller ved brug af skalaen Family Interaction Style (FIS), der er
udviklet til dette.
2) Pars følelsesmæssige interaktionsstil, bestående af følelsesmæssig gensidighed, kommunikative
kvaliteter og problemløsningsfærdigheder. MIM til par kan vurderes kvalitativt og/eller ved brug af
skalaen Couple Interaction style (CIS), der er udviklet til dette.
Målet med de to kursusdage er at deltagerne, igennem anvendelse af en række forskellige kliniske
eksempler, får kendskab til og træning i, hvordan de skal administrere og tolke MIM til familier og par,

både ved at gøre brug af kvalitative observations ark, såvel som kvantitative scoringssystemer (Salo og
Booth, 2018).
Deltagerne vil få udleveret:
• FIS og CIS manual og scoringsark
• MIM interview til forældre
• Kvalitative observations ark
• ”Slides” bliver tilsendt pr. mail forud for kurset
Kurset er målrettet øvede klinikere, der ønsker at lære mere om at bruge en struktureret
vurderingsmetode til at observere styrker og svagheder i familier/pars relationer i forbindelse med
planlægning af behandling. For de psykologer, der i forvejen er uddannet i den traditionelle dyadiske
MIM, vil dette kursus kunne betragtes som et supplement og give mulighed for videreudvikling af
færdigheder. Det kan derfor give mening at kombinere dette kursus med 4-dages kurset ”Marschach
Interaction Method (MIM) - færdighedstræning og Dyadic Emotional Interaction Style Scoring (D-EIS)”,
som BFPS udbyder i Århus d. 17.-20. august 2020, men det er ikke en forudsætning. Der gives en rabat
på 1000, kr. på den samlede pris ved tilmelding til begge kurser.
Om underviser Saara Salo
Saara Salo er psykolog og en erfaren underviser og supervisor. Saara Salo er PhD fra Helsinkis
Universitet. Hun har i mange år arbejdet som klinisk børnepsykolog ved Helsinkis Universitets Hospital
og har endvidere privat praksis. Saara Salo har været igennem en meget omfattende træning i metoder
til undersøgelse og behandling af forældre og børn, herunder MIM, Theraplay, Emotionsfokusret terapi
(EFT) og Mentaliseringsbaseret Familieterapi (MBT-F) Saara Salo har en række publikationer bag sig og
er aktuelt i gang med flere forskningsprojekter, herunder udvikling af ”International clinical handbook
for MIM assessment ”.
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