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Formål
At bibringe psykologer som arbejder med inden for børne- og ungdomspsykiatri, på
behandlingsinstitutioner, i PPR samt i privat praksis øget kendskab til Rorschach prøven til
brug ved klinisk-psykologiske undersøgelser af
børn og unge.
Temaer
Kort resumé og træning af scoringsvariable. Fortolkning af de enkelte clusters.
Gennemgang af nyeste opdateringer i Exners system, herunder normativ materiale.
Hovedvægten lægges på fortolkning af råmaterialet og ”læsning” af Structural Summary
med udbygget forståelse af ”Cluster Interpretation”. Analyse af vigtige scorings-parametre i
relation til personligheds-parametre/personlighedstræk og diagnosekategorier, samt
vurdering af ressourcer i personligheden i relation til behandlingstiltag.
Anvendelse af case-materiale fra undersøgelser af børn og unge til belysning af
diagnostiske kategorier. Der lægges vægt på at gå i dybden med enkelte case, herunder
indholdsanalyse af rå-protokollen.
Målgruppe
Primært psykologer der arbejder med psykologiske undersøgelser af børn og unge, samt
psykologer der ønsker erhvervelse af specialistgodkendelser på børneområdet.
Deltagerforudsætninger
Psykologer som har et basalt kendskab til Exners Rorschach System i scoring og tolkning
svarende til grundkursus i Exners Rorschach System enten i Dansk Psykologforenings
regi eller Rorschach-kursus i andet regi med parallelt indhold eller psykologer med nogen
praktisk erfaring med Rorschach prøven.
Form
Primært oplæg fra underviser med drøftelse og diskussion i plenum. Gennemgang af
cases med Rorschach-protokoller i gruppe og plenum. Der er mulighed for at arbejde med
Rorschach-protokoller medbragt af deltagerne og i givet fald forudsættes det at råprotokollen er scoret af den pågældende kursist på forhånd og printet ud fra RIAPsystemet, så der foreligger et Structural Summary som udgangspunkt for arbejdet i
plenum.
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Tilmelding
Senest 1. februar 2014. Tilmelding sker efter først til mølle princip via mail til
dp.kreds.fyn@gmail.com med oplysning om navn, medlemsnummer og
specialistuddannelse. Skriv ”R2” i emnefeltet på e-mailen. Tilmeldingen er først gyldig når
deltagergebyret er betalt.
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Medlemmer i Kreds Fyn samt medlemmer af øvrige kredse i DP 3000,-. Pengene skal
overføres til kontonummer 0400 4012612198. Skriv R2 og dit navn i emnefeltet ved
overførslen af gebyret.
Medlemmer i Kreds Fyn har fortrinsret. EAN-fakturering er ikke muligt.
Arrangører
DP kreds fyn v/ Jacob Bøgh Sønderby og Emily Dean

