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Kursen är ackrediterad 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 STPpsykologen har gått.
Kursen riktar sig även till psykologer som inte går specialistutbildningen och som då
kan välja att delta endast dag 1-2.
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.
Syfte och sammanfattning av innehåll:
Kursen huvudsakliga syfte är att ge psykologer fördjupad kunskap i att använda
MMPI-2 i olika kliniska sammanhang. Kursen kommer att belysa följande områden:


Testets bakgrund och historik



Detaljerad genomgång av testets uppbyggnad och struktur




Genomgång av principer för utvärdering av ett protokolls tillförlitlighet
Fördjupad genomgång av testets primära skalor (de kliniska skalorna,
innehållsskalorna samt tilläggsskalorna), tolkning och beskrivning av
kodtyper, tolkning av innehållsskalor och tilläggsskalor, genomgång av
RC-skalorna (Restructured Clinical scales) och PSY-5 skalorna
(Personality Psychopathology Five)



Instrumentets användbarhet i diagnostiska/differentialdiagnostiska
sammanhang (möjligheter och begränsningar)



Beskrivning av testets tillämpning vid bedömning av personlighet
enligt den ”alternativa modellen för personlighetsstörning” i DSM-5



Översiktlig beskrivning av MMPI-2-RF (en ”ny variant” av MMPI-2
som inom en relativt snar framtid kommer att finnas tillgänglig i
svensk version)



Detaljerad genomgång/presentation av relevant litteratur



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

Lärandemål
Efter genomgången och godkänd kurs skall psykologen ha:


Fördjupad kunskap om MMPI-2 avseende dess bakgrund/historik



Fördjupad kunskap om testets uppbyggnad och struktur



Fördjupad kunskap när det gäller att utvärdera testets validitetsskalor



Fördjupad förståelse för vad testets primära skalor ”mäter”



Fördjupad kunskap i möjligheter och begränsningar avseende
”kodtypstolkning”
Fördjupad kunskap avseende ”nya” skalor (RC-skalorna och PSY-5
skalorna) och dess tillämpbarhet i olika kliniska sammanhang





Fördjupad kunskap i att föra ett diagnostiskt/differentialdiagnostiskt
resonemang med utgångspunkt i resultaten från MMPI-2

Undervisningsform
Under de första två dagarna kommer undervisningen huvudsakligen ske i
traditionellt föreläsningsformat (med utrymme för frågor och diskussion).
Dag tre kommer att ägnas åt fördjupande diskussion/tolkning av kursdeltagarna
egna ”fall”. Det är således en förutsättning att deltagarna under perioden mellan dag
1-2 och dag 3 har möjlighet att genomföra en testning på lämplig klient.
Examination
Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och
aktivt deltagande vid samtliga moment. Examination sker i form av skriftlig
hemtentamen.
Litteratur
Friedman, A. F., Bolinskey, P. K, Levak, R. W., Nichols, D. S. (2015). Psychological
Assessment with the MMPI-2/MMPI-2-RF (third ed.). New York: Routledge. (700 sidor).
Vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 150 sidor.
Referenslitteratur
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (5th ed.) Arlington, VA. American Psychiatric Publishing.
Kursledare
David Fridefors, leg psykolog. Verksam vid Vuxenpsykiatriska kliniken, NUsjukvården, Västra Götalandsregionen samt i privat verksamhet. Har arbetat med
MMPI-2 i klinisk tillämpning sedan 2000 då den svenska versionen publicerades.
Examinator
Bo Vinnars, fil dr och leg psykolog, KI.
Pris 8000 kr + moms inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika. Deltagande
endast dag 1-2 4 600k r + moms.

Tid och plats
Den 26-27 april och 1 juni, kl 09.00-16.00 samtliga dagar.
Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm
Information och anmälan
WiseMind AB, www.wisemind.se under Kontakt och kursanmälan,
info@wisemind.se, 070-2652575. Sista anmälningsdag 25 mars 2018

