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22. – 23. august og 8. november 2013 i Odense 
NEO PI-R certificeringskursus 

 
V. Cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Christian Møller Pedersen, 

Cand.psych. specialist i psykopatologi, Louise Meldgaard Bruun og 
Cand.psych. Claus Werchmeister 

 
Om NEO PI-R klinisk: NEO PI-R er en dansk standardiseret, klinisk personlighedstest til vurdering 
af universelle, brede og stabile personlighedstræk. Den anvendes bredt inden for det kliniske 
område, fra assessment og kliniske psykologiske undersøgelser - over rådgivning, terapi og 
behandlingsplanlægning - til genoptræning af hjerneskade samt retspsykiatriske vurderinger. 
Certificeringskurset udbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. For yderligere 
information om NEO PI-R, se www.hogrefe.dk eller www.neopir.dk 
 
Indhold i kurset: Introduktion til testen, dens rationale og administration. Fem-Faktor Modellen og 
NEO PI-R (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og -forskning). Testens 
konstruktion og psykometriske principper. Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder 
profilanalyse. Hovedprincipper for tilbagemelding. Introduktion til internetscoringsprogrammet. 
NEO PI-R og Akse I diagnoser, herunder psykotiske samt affektive lidelser. NEO PI-R og Akse II 
diagnoser, herunder muligheder og begrænsninger i forhold til forskellige typer af personligheds-
forstyrrelser. NEO PI-R og psykoterapi - vurdering af problemområder, interventionsmuligheder 
samt faldgruber. Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang.  
 
Forudsætninger: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med udredning af 
psykologiske problemstillinger hos pt. fra 17-års alderen og op. Inden kursusstart skal man som 
deltager/arbejdsplads have købt en NEO PI-R kursuspakke, som omfatter 1 manual samt 10 
spørgeskemaer og tilhørende netscoringer. Kursuspakken skal bestilles direkte hos Hogrefe 
Psykologisk Forlag, som yder 20% rabat i forbindelse med kurset (den nøjagtige pris kan oplyses 
ved direkte henvendelse til Forlaget). Har arbejdspladsen i forvejen anskaffet manual samt tests, 
er det ikke nødvendigt at erhverve kursuspakken. Det er vigtigt at have NEO PI-R manualen 
tilgængelig alle 3 kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Det er en 
betingelse for at opnå certificering, at man inden opfølgningsdagen (3. kursusdag) indsender 1 
NEO PI-R profil samt en kort casebeskrivelse til underviserne. Denne vil på en pædagogisk måde 
indgå i undervisningen på 3.-dagen. Indsendelse af casemateriale er dog ikke obligatorisk for 
kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder giver et kursusbevis. 
 
Tid og sted: 22. - 23. august og d. 8.november 2013. Alle dage kl.9.00-16.00. Morgenkaffe ½ time 
før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på 
www.moedecenter.dk 
 
Deltager antal og gebyr: Maksimalt 25 deltagere. Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og 
eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 5100,-. Andre akademikere kr., 6000,-. EAN-
fakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.23.juli 2013 via www.dpsp.dk 
 
Meritering: Kurset er godkendt indenfor psykoterapi og psykopatologi med 18 timer i Klinisk 
psykologisk undersøgelsesmetodik. 
 
Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland, Malene  Hinrichsen, Tina Malchow-Møller  og 
Henriette Rønhof Sloth. 
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