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Den prænatale forældrekompetenceundersø-

gelse vil primært have fokus på mors og fars 

egne livshistorier, tilknytningsmønstre, indre 

arbejdsmodeller, mentaliseringskompetencer 

og refleksiv funktion. Forældrenes prænatale 

tilknytning til det ufødte barn vil ligeledes blive 

undersøgt.

En prænatal forældrekompetence-
undersøgelse vil typisk indeholde: 
•  Opdrag fra rådgiver

•  Toftemosegaard fremsender et tilbud, som 

tager udgangspunkt i det fremsendte opdrag

•  Opstartsmøde med rådgiver og mor/far, 

primært vedrørende undersøgelsens formål 

og struktur

•  Toftemosegaard fremsender i forlængelse af 

det indledende møde en kontrakt til godken-

delse

•  Når kontrakten er godkendt af kommunen, så 

fremsender rådgiver relevante sagsakter 

•  Samtale og udarbejdelse af Genogram med 

mor/far

•  Samtale med mor/far med udgangspunkt i 

Adult Attachment Interview (AAI) 

•  Vurdering af mors/fars mentaliseringskom-

petencer ved hjælp af Levels of Emotional 

Awareness Scale (LEAS), Reading the Mind in 

the Eyes (RME) og Ekmans billeder

•  Parent Development Interview (PDI-RF) med 

Refleksiv Funktionstest af mor/far

•  The Pregnancy Interview – Revised (PI-R) 

med mor/far

•  Kognitiv testning af mor/far ved hjælp af 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV)

•  Personlighedstestning af mor/far ved hjælp 

af NEO Personality Inventory 3 (NEO-PI-3) 

eller Thematic Apperseption Test (TAT)

•  Social Responsiveness Scale II (SRS-II) for at 

vurdere sociale kompetencer hos mor/far

•  Samtale med mor/far om moderskab, fader-

skab, forældreskab og fremtiden

•  Indsamling af yderligere information om mor/ 

far fra relevante aktører, fx dagtilbud, pleje-

forældre, støtte/kontaktpersoner eller andre, 

hvis dette vurderes hensigtsmæssigt

•  Udarbejdelse af rapport med konklusion og 

anbefalinger (hvis disse ønskes)

•  Gennemgang af rapporten for mor/far og 

rådgiver

Generelle bemærkninger vedr. alle typer 
psykologiske undersøgelser bestilt på 
Psykologselskabet Toftemosegaard: 
•  Alle undersøgelser udføres i overens-

stemmelse med ”Socialministeriets ret-

ningslinjer fra juni 2021

•  Alle undersøgelser udføres af autoriserede 

psykologer

•  I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt 

på, at undersøgelsen er præget af omhu, 

samvittighedsfuldhed og uvildighed, som det 

kræves i psykologloven

Hvor?
Undersøgelsen vil primært foregå hos familien 

eller mor/far, eller efter aftale.


