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Kursus: Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for 
effektiv klinisk praksis  
 
Underviser: PhD Scott D. Miller (USA)  
 
Den internationale aktuelle debat om psykoterapi og evidensbegrebet har potentielt vidtrækkende 
betydning for psykologers kliniske arbejde i Danmark samt for fagets metodeudvikling. Et vigtigt 
spørgsmål i debatten er, i hvor stor grad vi skal fokusere på at klarlægge den mest effektive 
terapiform relativt til diagnose, eller sætte fokus på specifikke forandrings skabende faktorer der er 
fælles for psykoterapiretninger, i begge tilfælde indenfor rammerne af evidensbaseret psykologisk 
praksis. 
 
På kurset vil Scott Miller belyse hvad dette betyder for den psykoterapeutiske praksis med afsæt i 
den nyeste forskning i psykoterapi. Deltagerne vil få viden om empirisk støttede færdigheder, som 
kan anvendes på tværs af psykoterapeutiske skoler. Scott Miller vil præsentere enkle metoder til at 
inddrage klientens behov og karakteristika, samt systematiske metoder til at få feedback om 
behandlingsforløbet og klientens udbytte som samlet set kan forøge behandlerens effektivitet 
betragteligt. 
 
Scott Miller er psykolog, forfatter og forsker som levende og engageret formår at oversætte 
kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk praksis.  
 
Scott Miller har udviklet metoden Client-Directed Outcome-Informed Clinical Work (CDOI) der 
anvendes til en løbende vurdering af behandlingseffekt og alliance. Han er stifter af Center for 
Clinical Excellence, som består af klinikere og forskere, hvis formål er at fremme 
behandlingskvaliteten. 
 

Deltagere: Psykologer & evt. læger. 
Dato: mandag 27/2 2014 kl. 9-16. 
Sted: Psykiatrisk Center Frederiksberg, Auditorium, Hovedvejen, Indgang 14. 
Forplejning: Morgenkaffe m. croissanter, frokost, eftermiddagskaffe & kage. 
Pris: 1100 kr. for medlemmer af Selskabet, 1250 kr. for andre. 
Tilmelding: Senest 10.02 2014 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med 
angivelse af kursus ”27.02.14”, navn, medlemsnr. i DP og evt. medlemskab af Selskabet. Desuden 
indbetales det relevante beløb på konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 mærket kursus ”27.02.14” og 
eget navn. 
Har du brug for EAN regning, så angiv dette i mailen med EAN nr. & adresse på kontaktperson på din 
arbejdsplads. 
Indmeldelse i Selskab for Psykologisk Psykiatri sker ved mail til samme adresse med angivelse af 
medlemsnr., navn & adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover. Ligeledes ved 
indbetaling af 100 kr. (kontingent) på ovennævnte konto mærket ”indmelding” og eget navn. 
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser. Kursusbevis udstedes. 
Læs mere på Selskabets hjemmeside www.dp.dk under ”selskaber”.  

På Selskabets vegne  
Dione Nogueira 
Næsteformand 


