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Kurset er et af flere som indgår i voksenmodulet. Den samlede pakke udbydes i løbet af 
2015. 
 
Få kendskab til undersøgelsesprocedurer og test for på den baggrund at kunne planlægge 
undersøgelsesforløb og vælge de relevante undersøgelsesredskaber, således at de 
forelagte problemstillinger belyses bedst muligt. De opnåede færdigheder skal gøre 
deltageren i stand til at foretage skøn vedrørende viderevisitering og/eller senere 
behandling. 
 
 
Dag 1 Generel introduktion til assessment v Louise Meldgaard Bruun 
 
Dag 2 det kognitive og neuropsykologiske domæne herunder test v. Louise Meldgaard 

Bruun  
 

Dag 3 Personlighed v Per Bjerregaard Knudsen 
 
Dag 4 Postmoderne (systemiske, narrative og dialogiske) tilgange til assessment v Svend 

Aage Rasmussen 
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Underviserne:  
Louise Meldgaard Bruun 
Specialist i psykopatologi. Hun arbejder til dagligt i Ambulatorium for Mani og 
Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov og er ekstern lektor på Psykologi og 
Medicin på Aarhus Universitet. 
 
Per Bjerregaard Knudsen 
Per Bjerregaard Knudsen er koordinerende og uddannelsesansvarlig specialpsykolog på 
Psykiatrisk Center Amagers Psykoterapeutiske Afsnit for behandling af svære 
personlighedsforstyrrelser og depressioner. Per Bjerregaard Knudsen er endv. ekstern 
lektor på Institut for klinisk psykologi og har mange års kursusvirksomhed indenfor 
områderne psykopatologi, psykologisk testning og psykoterapi. 
 



 
Svend Aage Rasmussen 
Specialist og supervisor i psykoterapi. Han arbejder til dagligt på Ambulatorium for 
Spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegaard og er ekstern lektor på Institut 
for Psykologi på Københavns Universitet, hvor han underviser i systemisk, narrativ og 
dialogisk intervention intervention. 
 
 
Kurset er godkendt i Dansk Psykologforening. 
 
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø. Lokale 2A+B 
Tid: den 18.-20. samt 26. maj 2015 kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er alle 
dage morgenbrød og kaffe/the fra 15 minutter før undervisningsstart. 
Pris: kr. 5000 inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 10. april 2015 og 
kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan 
afsættes til anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er 
bindende vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden 
for en uge fra denne dato. Har du brug for at betale i 2014, skal vi nok finde en løsning på 
det. 
Tilmelding er bindende fra: 10. april 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til 15. 
februar, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du 
spørgsmål kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk 
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