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kimgh@post.tdcadsl.dk
Vedr. videnskurset om forældrekompetenceundersøgelser

Kære Kim,
Tak for din mail vedr. videnskurset om forældrekompetenceundersøgelser. Dejligt, at du har taget sig tid til at skrive til os. Jeg tænker
egentlig vi i dag behandler emnet meget i tråd med det du skriver, men har alligevel sammen med underviserne udarbejdet en lille
redegørelser.
Først og fremmest skulle det gerne på kurset være helt tydeligt, under såvel Michael Adam Cho Guuls som Maja Nørgård
Jacobsens oplæg, at der må flere forskellige metoder til, når vi laver forældrekompetenceundersøgelser.
Michael og Maja dykker ned i forskellige områder, som alle er centrale. Idet vurdering af mentaliseringsevne er en særskilt
del af programmet, tydeliggør Maja, at også denne del blot er én væsentlig del af en samlet undersøgelse. Udredning af
mentaliserinsgevne kan ikke udgøre en komplet forældrekompetenceundersøgelse - man må bl.a. også vurdere kognitiv
funktion, personlighed og psykopatologi og vurdere kvalitet af samspillet (som Michael kommer omkring) og ikke mindst
klarlægge barnets støtte- og udviklingsbehov.
Vi har vane for at påpege, at forældrekompetenceundersøgelser, er udelukkende måler forældrekompetence indirekte ved
eksempelvis at belyse personlighed og kognitiv funktion, må anses for utilstrækkelige. Rorschach-testen kan således finde
anvendelse som én del af en forældrekompetenceundersøgelse, men ikke som den primære eller eneste test eller metode.
I forbindelse med gennemgang af personlighed nævnes Rorschach-testen typisk af Michael. Også NEO-PI, MCMI mm.
nævnes. Vi retter her typisk et kritisk blik mod Rorschach bl.a. med henvisning til Socialstyrelsens udgivelse: “Adoption
uden samtykke - Ni metoder til at afdække forældreevne” (se evt. s. 12). De belæg, der skulle være for brug af Rorschachtesten under en forældrekompetenceundersøgelse, er primært af teoretisk karakter, hvorfor vi tænker, at der fortsat mangler
empirisk belæg for benyttelsen af testen i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser. For at sikre validitet bør man
således være sig bevidst, hvad Rorschach måler, når testen anvendes i forbindelse med en
forældrekompetenceundersøgelse. Vi tager imidlertid jeres skrivelse til os og vil studerer de undersøgelser du peger på
nærmere og se på om det giver anledning til en anderledes fremlæggelse.
Netop fordi Rorschach finder så bred anvendelse i DK og at Rorschach i nogle forældrekompetenceundersøgelser står (for)
alene i undersøgelsen samlet set (f.eks. brug af Rorschach, TAT, WAIS og ikke andre tests) finder vi det relevant at
understrege på kurset, at testen ikke direkte kan siges at måle forældrekompetence.
I er velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål til ovenstående eller ønske yderligere uddybning.
Mange hilsner
Anne-Katrine

Kind regards / Venlig hilsen
Anne-Katrine L. Mølgaard
Vicedirektør
Mail: Anne-katrine@seminarer.dk
Mobil: +45 2149 9648

Seminarer.dk
Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon: +45 6615 9043
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Den 13. december 2016 kl. 15.55 skrev Marie Kaas <mkaa@socialstyrelsen.dk>:
Kære Kim

Mange tak for din mail og jeres gode observationer. Vi sætter stor pris på, at I tager jer tid til at give
feedback.

Jeg formidler det hermed videre til Seminarer.dk, som er kursusleverandør og har kontakten til
underviserne.

Med venlig hilsen
Marie Kaas
Fagkonsulent
Center for Børn, Unge og Familier
Mobil: +45 41 74 00 55
Email: mkaa@socialstyrelsen.dk
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Telefon: +45 72 42 37 00
www.socialstyrelsen.dk

Fra: Kim Gabriel Hansen [mailto:kimgh@post.tdcadsl.dk]
Sendt: 11. december 2016 14:40
Til: info
Emne: Att: Arrangørerne af kursus 8.12. 2016 i København om Forældrekompetence

Til Socialstyrelsen

Socialstyrelsen afholdt kursus om forældrekompetence i København den 8. 12. 2016. med psykolog
Michael Adam Cho Guul, og psykolog Maja Nørgaard Jacobsen som oplægsholdere. Oplægsholderne
omtalte ifølge et af Dansk Rorschach Selskabs medlemmer Rorschachtesten på deres kursus, og Dansk
Rorschach Selskab har skrevet et brev til dem og orienteret om hvorledes Rorschachtesten kan anvendes i
forældrekompetenceundersøgelser, se vedhæftede fil. Der er mange psykologer i Danmark, der har et
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indgående kendskab til Rorschachtesten, og som i mange år har benyttet den som et meget værdifuldt
instrument i et testbatteri til undersøgelse af forældrekompetence. Dette vil vi gerne gøre Socialstyrelsen
opmærksom på, og Selskabet vil tilbyde Socialstyrelsen at uddybe dette i forbindelse med en kortlægning
af videnskabelige metoder til undersøgelse af forældrekompetence.

Venlig hilsen

Kim Gabriel Hansen
Formand for Dansk Rorschach Selskab
Dansk Rorschach Selskab er et uafhængigt videnskabeligt selskab. Member of International Society of the Rorschach.
Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
Tidligere ekstern lektor i testteori ved psykologuddannelsen på København Universitet
Tidligere ekstern lektor i klinisk psykologi ved skolepsykologiuddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitet
Medlem af repræsentantskabet i CSIRA (Comprehensive System International Rorschach Association)
Reviewer ved Rorschachiana (International Society of the Rorschach’s videnskabelige tidsskrift)

Venlig hilsen

Kim Gabriel Hansen
Autoriseret psykolog
Mentaliseringsbaseret psykoterapeut
Gruppeanalytiker, supervisor i psykoanalytisk psykoterapi
Videreuddannet i psykoterapi, voksne og børn
Supervisor i psykoterapi, voksne og børn og i klinisk børnepsykologi
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre
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