EMS – Emotional Mentalizing Scale
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Dato: 24.-25 januar samt 14. marts 2022
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
6
Tid: 09:00-12:00
Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.

Kursets program:
•
•
•
•
•

Forståelse af mentalisering
Forberedelse og udførelse af interviewet: interviewerstil og holdning
Gennemgang af skalaen og scoringskriterier
Træning i at administrere EMS
Anvendelse af EMS til at præcisere interventionsplan og interventionsmetode

På første dag udleveres en manual og adgang til hjemmeside. Der må påregnes hjemmearbejde mellem
dag et og dag to og mellem dag to og tre, som er ca. en måned senere. Mellem dag 2 og 3 skal du afsætte
tid til at foretage et interview, optage det på video og score interviewet.
Det er en fordel at medbringe computer til dette kursus.

Kursusbeskrivelse:
Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for menneskers evne til både at have empati og sympati og
balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse. Derudover viser
forskning, at forældres evne til at mentalisere betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og en
tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at
beskæftige sig med mentaliserings-funktionen. Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at
undersøge mentalisering på en relativ let og tilgængelig måde. Dette ud fra ønsket om at målrette
foranstaltninger og interventioner ud fra ”What works for whom?” Med dette i sigte udviklede vi, det vil
sige psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn, EMS. Derudover har Susan
Hart anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og
validitetsstudie i metoden.

Betaling- og afbestillingsregler:
Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige
kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 6 uger før afholdelse kan
konferencen frameldes uden omkostninger. I tilfælde af aflysning refunderes det fulde
beløb. Du er altid velkommen til at tilbyde pladsen til en kollega uden udgift for dig.
Ønsker du at afmelde dig kurset/konferencen, skal det gøres til mail: kontakt@docenten.dk
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