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Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag - Operationaliseret 

Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für 

Psychosomatische Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg 

 

Kurset er en enestående mulighed for på dansk grund at få dybere kendskab til en international 

anerkendt udrednings- og behandlingsplanlægningsmetode. Kurset vil give deltagerne redskaber 

til systematisk, reliabel og valideret udredning af personligheden på baggrund af hvilken, der kan 

formuleres terapeutiske fokusområder og interventioner både i forhold til personlighedsforstyrrelser 

og symptomlidelser. OPD-2 er anerkendt af de tyske forsikringsselskaber, mere end 10.000 

tyskere har taget kurset, og OPD-2 er oversat til ca. 9 sprog deriblandt engelsk, kinesisk, japansk, 

spansk, fransk og russisk. OPD-2 har specialmoduler til fx psykoterapi og retspsykiatri. 

 

OPD-2 er et interviewbaseret instrument, der består af 5 akser, som gør det muligt nuanceret 

at beskrive klientens motivation og forudsætninger for behandling, personlighedsstruktur, indre 

konflikter og interpersonelle mønstre og relationen mellem disse. OPD-2 bygger videre på 

Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit operationaliseret, 

og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori. OPD-2 er komplementær 

til ICD og DSM og på forkant med den dimensionelle tilgang og operationaliseringen af “Level 

of Personality Functioning” i DSM V. OPD-2 er i lighed med den kognitive tradition baseret på 

princippet om, at der skal være en overensstemmelse mellem udredning og begrebsliggørelse af 

problem, intervention overfor problemet og måling af, hvorvidt interventionen har haft en effekt. 

 

Manfred Cierpka er en international anerkendt forsker og formidler. Han har udgivet en lang 

række videnskabelige artikler og bøger. Han er editor for tidsskriftet “psykoterapeut”, medlem af 6 

tidsskriftudvalg, samt ikke mindst formand for det videnskabelige psykoterapeutiske råd i Tyskland, 



som er ekspertorgan i.f.t. den statslige anerkendelsen af psykoterapipraksis. Han har undervist i 

OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. 

 

Undervisningen består af oplæg fra undervisere og deltagernes ratings af videofilm af diagnostiske 

interviews. Max 24 deltagere. Mulighed for at blive certificeret OPD rater. Tøv ikke med at kontakte 

undertegnede ved spørgsmål til kurset eller OPD-2 

 

Tid og sted: Mandag d. 22. og tirsdag d. 23. oktober 2012; mandag d. 28. og tirsdag d. 29. januar 2013; 

mandag d. 18. og tirsdag d. 19. mar. 2013. Alle dage fra kl. 9.00-17.00. Morgenkaffe ½ time før 

kursusstart. Konferencelokale på vandrerhjemmet i Risskov, Aarhus, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov. 

Deltagergebyr: Inkl. moms, OPD-2 manual, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 6800 kr. 

for medlemmer af DPSP og 7500 kr. for andre akademikere. 

Bindende tilmelding: Senest d. 3. september 2012 via www.dpsp.dk. 

Meritering: Kurset er godkendt til 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer og 

12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme med 6 timer. Kurset er endvidere  godkendt  til 

13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi med 24 timer. 

 

Arrangør: DPSP-Aarhus v/Ole Karkov Østergård 


