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Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis ved PhD 
Scott D. Miller (USA) 
 
Debatten om psykoterapi og evidensbegrebet har international aktualitet med potentielt 
vidtrækkende betydning psykologers kliniske arbejde i Danmark samt for fagets metodeudvikling. 
Et af hovedspørgsmålene i debatten og psykoterapiforskningen er, i hvilket omfang vi skal 
fokusere på at finde den mest effektive terapiform relativt til diagnose, eller om vi skal fokusere på 
specifikke forandringsskabende faktorer der går på tværs af psykoterapiretninger, i begge tilfælde 
indenfor rammerne af evidensbaseret psykologisk praksis. 
 
På seminaret vil Scott Miller tage udgangspunkt i de seneste 40 års psykoterapiforskning og 
komme med konkrete bud på, hvad det betyder for psykoterapeutisk praksis. Deltagerne på 
seminaret vil få viden om empirisk støttede færdigheder, som kan anvendes på tværs af 
psykoterapeutiske skoler. Han vil præsentere simple, reliable og valide metoder til at inddrage 
klientens behov og karakteristika, samt systematiske metoder til at få feedback om 
behandlingsforløbet og klientens udbytte. 
 
Scott Miller argumenterer på empirisk grundlag for “praksis baseret evidens”, hvor psykoterapeuter 
på tværs af skoleretninger med en bevidst og systematisk udnyttelse af fællesfaktorer gennem 
konkrete færdigheder vil kunne forøge deres effektivitet betydeligt.  
 
Scott Miller er verdenskendt forfatter, forsker og foredragsholder, som med engagement og humor, 
bl.a. via video-illustrationer 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, og har som en af få forskere flere gange præsenteret 
sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. 
 
Scott Miller har udviklet metoden Client-Directed Outcome-Informed Clinical Work (CDOI) og 
herunder Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) som er simple skemaer 
der anvendes til løbende vurdering af alliance og behandlingseffekt.  
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Scott Miller er forfatter til en række artikler og bøger, herunder The Heart and Soul of Change 
(2009). The Heroic Client: A Revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client-
Directed, Outcome informed 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, ÅRSTAL???. 
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: 
Fredag d. 22. februar 2013, kl. 8:50-16:00. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.  
Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis 
parkering ved hotellet (P-billet udleveres på hotellet). 
 
Deltagerpris:  

 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer  

 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening  

 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere  
Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.  
Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 
150 kr. i årskontingent melde sig ind via dpsp.dk  
 
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk.Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 
22. januar, 2013. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangører: DPSP v. Ole Karkov Østergaard, Lone Adamsen & Klaus Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


