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Workshop med Ph. D. Scott Miller –  
Effektive metoder til forbedring af klinisk praksis 

 
DPSP udbyder nu en workshop med fokus på outcome og klientcentreret evaluering af klinisk 
praksis ud fra Scott Millers effektive og veldokumenterede metoder. Workshoppen er en opfølgning 
på det internationale seminar i Aarhus, som vil give deltagerne mulighed for at stifte dybere 
teoretisk og praktisk kendskab til Scott Millers feedback orienterede begreber og metoder, som har 
vist potentiale for forbedret effektivitet på op til 65 % i klinisk praksis. 
 
 

Et af de vigtigste spørgsmål for en kliniker er, hvordan vi gennem psykoterapi bedst hjælper vores 
klienter eller patienter. Scott D. Miller argumenterer for, at det ikke handler om at lære en ny 
evidens baseret behandling, men at vi derimod på tværs af terapeutiske skoler kan bruge simple 
metoder til få feedback fra klienten om dennes behov og karakteristika, samt løbende udbytte af 
behandlingen. Scott D. Miller kalder denne tilgang for “Client-Directed, Outcome-Informed Clinical 
Work (CDOI)” eller “Feedback Informed Treatment”. Metoden anvender simple spørgeskemaer om 
alliancen (Session Rating Scale (SRS)) og behandlingseffekten (Outcome Rating Scale (ORS)), 
som bruges til at få løbende feedback om behandlingsforløbet.  Scott Miller vil på workshoppen 
demonstrere og bringe de konkrete metoder som ORS og SRS i spil gennem oplæg, videocases 
og evt. rollespil. Der vil i et vist omfang være mulighed for, at deltagerne kan tage deres egne 
cases med.  
 
 

Deltagerne vil på kurset få kendskab til basale metoder i anvendelse af klientdirigeret 
behandlingsstrategi, og hvordan de kan bruge mål for alliancen, klientens tilfredshed og udbytte af 
terapien til at målrette og effektivisere behandlingen.  
 
 

Scott Miller er en verdenskendt forfatter, forsker og foredragsholder, som med humor, engagement 
og brug af videocases formår at oversætte kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk 
praksis. Han er stifter af Center for Clinical Excellence, som består af klinikere og forskere, hvis 
formål er at fremme behandlingskvaliteten. Han har desuden som en af få forskere flere gange 
præsenteret sit arbejde på den prestigefulde “Evolution of Psychotherapy Conference”.  
 

Scott Miller er forfatter til en række artikler og bøger, herunder The Heart and Soul of Change: 
Delivering What Works in Therapy (2009). The Heroic Client: A Revolutionary Approach for 
Improving the Outcome of Therapy (2004). Staying on Top and Keeping the Sand out of your 
Pants: A Surfer’s Guide to the Good Life (2005). Escape from Babel: Toward a Unifying Language 
for Psychotherapy Practice (1997). Han har desuden udgivet en række undervisnings Cd’er og 
DVD’er. Se mere på scottdmiller.com 
 
 
 

Tid og sted:  
Lørdag den 23. februar 2013. kl. 9.00 - 16.00. Morgenkaffe en halv time før kursusstart. 
Psykologforeningens lokale, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Aarhus C 
 
 

Max 24 deltagere. 
 
 

Deltagergebyr:  
1090 kr. inkl. moms for medlemmer af DPSP og 1590 kr. for andre akademikere. Prisen inkluderer 
morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding: Senest d. 11. januar 2013 via 
www.dpsp.dk. EAN fakturering er ikke muligt. 
 

Arrangører: DPSP-Aarhus v/ Lone Adamsen, Ole Karkov Østergård & Klaus Pedersen 

http://www.scottdmiller.com/

