WiseMind AB
erbjuder en specialistkurs i

MMPI-2
i klinisk tillämpning
Stockholm, St Lukasmottagningen, Långholmsgatan 27, 8-9/11 och 14/12
2018
Kurskod RA2344
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom
klinisk vuxenpsykologi och psykologisk behandling/psykoterapi. Det kan innebära
att kursen också kan tjäna som specialistkurs för en enskild STP-psykolog som går en
annan specialitet. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka
övriga kurser STP-psykologen har gått.

MMPI-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala
personlighetsmönster och emotionella störningar. Det anses vara världens mest
använda personlighetstest och den empiriska forskningsbasen är mycket omfattande.
Testet har sin huvudsakliga tillämpning inom klinisk psykologi/psykiatri men
används även inom exempelvis somatisk hälso- och sjukvård och inom det
arbetspsykologiska fältet. Testet innehåller 567 item/påstående fördelade på ett stort
antal skalor och fångar in såväl stabila personlighetsdrag som symtom av mer
akut/situationsbetingat slag.
Kursens syfte är att introducera och ge grundläggande kunskap om MMPI-2 och
dess tillämpningar i olika kliniska sammanhang.
Innehåll:


Testets bakgrund och historik



Beskrivning av testets uppbyggnad och struktur



Användningsområden



Genomgång av principer för utvärdering av ett protokolls tillförlitlighet



Genomgång av testets Kliniska skalor, Innehållsskalor samt Tilläggsskalor



Grundläggande tolkning och beskrivning av Kodtyper



Tolkning av Innehållsskalor och Tilläggsskalor



Genomgång av RC-skalorna (Restructured Clinical scales) och PSY-5 skalorna
(Personality Psychopathology Five)



Beskrivning av testets användbarhet i olika kliniska sammanhang (t ex
neuropsykiatrisk utredning, allmänpsykiatrisk diagnostik, somatisk hälso- och
sjukvård, forensiska sammanhang)



Genomgång/presentation av relevant litteratur



Presentation av en modell för ”Terapeutisk Feedback” med MMPI-2



Klinisk tillämpning baserat på deltagarnas egna fall

Examination
Obligatorisk närvaro, aktivt deltagande. Individuell hemtentamen och en egen
genomförd testning.
Kursledare: David Fridefors, leg psykolog. Verksam vid Vuxenpsykiatriska kliniken,
NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen samt i privat verksamhet. Har arbetat
med MMPI-2 i klinisk tillämpning sedan 2000 då den svenska versionen
publicerades.
Pris: 6 800 kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika.
Information och anmälan: WiseMind AB, www.wisemind.se, info@wisemind.se
070-2652575. Sista anmälningsdag 31 oktober 2018

