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Diagnostik og Etik;  
Etiske overvejelser, dilemmaer og udfordringer i diagnostisk praksis 

 
v. Specialpsykolog Christian Møller Pedersen 

 
Der er i dag et øgende fokus på diagnoser med en tilhørende debat omkring tendens til 
overdiagnosticering, patologisk kultur og udvidelse af det diagnostiske system. 

I takt med øgningen af antallet specialpsykologer, udvidelsen af faglige grænser og større antal 
ledende psykologer, bliver diagnosticering gradvis en større del af vores daglige arbejde. 
Diagnostisk praksis og brug af diagnoser er derfor et felt vi som psykologer allerede, eller 
fremtidsmæssigt, vil skulle forholde os til. 

Det i større grad at anvende diagnoser medfører imidlertid også en række etiske overvejelser, og i 
enkelte situationer endda etiske dilemmaer. Som ansvarlige og kyndige fagfolk, er en del af vores 
ansvar, at diagnosticeringsprocesserne foregår på en mest mulig etisk og respektfuld måde.  

Formålet med kursuset er at give deltagerne en indføring i de relevante diagnostiske processer. 
Derudover vil medlemmerne få mulighed til at tillægge sig viden omkring de typiske etiske 
overvejelser, der gør sig gældende, før, under og efter diagnosticeringsprocessen.  

Kursusdagen vil være udformet som en kombination af teoretiske oplæg omkring 
diagnosticeringsprocessernes etiske aspekter, samt en diskussion og refleksion omkring de etiske 
udfordringer og dilemmaer man kan møde ved brugen af diagnoser. Der vil sættes fokus på fire 
kerneområder: 1) Det informerede samtykke, 2) Etik i arbejde med relationen 3) Etiske 
kompetencer hos terapeuten 4) Fortrolighed og etik ved klientoplysninger.  

Undervisere: Cand.psych. Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykopatologi og 
psykoterapi samt specialpsykolog i psykiatri. Ledende psykolog v. Klinik for 
Selvmordsforebyggelse, Universitetshospitalet Århus, Risskov samt tilknyttet Institut for Klinisk 
Medicin, Århus Universitet. CMP har skrevet artikler og bøger om diagnostik og assessment.  
 
Tid og sted: Torsdag d.10 november 2016 kl. 9.00-16.00. Morgenmad og registrering fra kl. 8.30. 
Kurset afholdes i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Tilmelding: www.dpsp.dk DPSPs medlemmer kr. 750,- andre DP psykologer kr. 850,- Prisen 
inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. 
 
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Sidste frist for tilmelding er 10. oktober 2016. Regler 
for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  

Meritering: Kurset forventes godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi og psykopatologi 
tværgående modul: 3.99, øvrige med 6 timer. 

Arrangør: DPSP v/ Karen Aursand & Kirsten Grage 
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