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Denne bog handler om sikring af kvalitet og etik i psykologisk testning, personvurderingog
erklæringsskrivelse og om de internationale standarder og retningslinjer, der er udviklet i forskellige
europæiske og internationale sammenhænge. Standardernes indhold, formål og de måder, de kan anvendes på,
præsenteres i bogen.
Bogen præsenterer en metode til at teste og måle, om psykologiske undersøgelser bliver udført med
tilstrækkelig kvalitet. Dvs. målrettet kvalitetssikring af arbejdet i de afdelinger i det offentlige, der
gennemfører psykologiske undersøgelser (HR, psykiatrien, PPR-kontorerne, neurologiske afdelinger mv.) og i
de konsulentfirmaer, der yder erhvervsrettet personvurdering. Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser
henvender sig til alle, der interesserede i psykologisk testning og undersøgelser, og til de mange virksomheder
og organisationer, der ønsker at sikre kvaliteten i deres arbejde med psykologiske undersøgelser. Lars
Michaelsen er cand.scient.pol.
og konsulent i Dansk Psykolog Forening. Han har omfattende erfaring med at arbejde med retningslinjer og
standarder og har gennem tiden siddet i forskellige standardiseringsudvalg i Dansk Standard, herunder udvalg
for medicinsk informatik.
Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i

bestemte sammenhænge.
Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet kalder casestudiet ’det konkretes videnskab’ dvs. Videnskabelig
definition.
dk. For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser: en relevant bachelor- eller
kandidatuddannelse f. Og mit svar er, at jeg ikke greb ind, fordi jeg forsøgte at adskille de to roller forsker og.
eks.
På uddannelsen bliver du. Din mail vil blive læst af de.
årgang nr hældt op af sygeplejestuderende.
Er du nysgerrig på en af vores uddannelser, så kom til vejledningsmøde sidst i hver måned enten i Hjørring
eller i Aalborg 6 Klinisk sygepleje 21. scient. Er du nysgerrig på en af vores uddannelser, så kom til
vejledningsmøde sidst i hver måned enten i Hjørring eller i Aalborg 6 Klinisk sygepleje 21. merc. Hvis du har
gode idéer til specialistuddannelsen, eller feedback du gerne vil give, kan du skrive til specialistfeedback@dp.
Og mit svar er, at jeg ikke greb ind, fordi jeg forsøgte at adskille de to roller forsker og. , Cand. eks. Den
psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte
sammenhænge. For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser: en relevant bachelor- eller
kandidatuddannelse f.

