Børne- og Familiepsykologisk Selskab udbyder
Supervisionsgruppe med fokus på intervenerende undersøgelser
Supervisor: Lisbeth Liebmann, autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi og psykoterapi
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Se tavlen ved
receptionen for lokale på dagen.
Tid:7 dage af 6 timers supervision + frokost og pauser. Deltagelse i gruppen forventes godkendt til
specialistuddannelse som 42 timers gruppesupervision. (Fodnote: obs: man skal være
opmærksom på sammensætningen af supervisorer i fht. den specialisering man stræber mod at
opnå).
Fredag den 5. maj 2017 kl. 8.30-15.30.
Mandag den 19. juni 2017 kl. 9.00-16.00
Fredag den 18. august 2017 kl. 8.30-15.30
Torsdag den 14. september 2017 kl. 9.00-16.00
Torsdag den 9. oktober 2017 kl. 9.00-16.00
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 9.00-1.00
Fredag den 1. december 2017 kl. 8.30-15.30
Gruppen: I Børne- og Familiepsykologisk Selskab (BFPS) har vi igennem de seneste år udbudt
flere fyraftensmøder og uddannelsesdage med fokus på intervenerende undersøgelser; herunder
psykologiske børneundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Hver gang har der været
stor interesse for og tilslutning til dagene. I kølvandet på den store interesse er vi blevet opfordret
til at etablere en supervisionsgruppe med netop fokus på intervenerende undersøgelser. Derfor
udbyder vi nu en supervisionsgruppe med Lisbeth Liebmann (Lisbeth har været underviser på
såvel fyraftensmøde som flere kursusdage i BFPS).
Der vil være plads til 8 deltagere i supervisionsgruppen, som henvender sig til psykologer, der
arbejder med eller har interesse i og mulighed for at lave intervenerende undersøgelser under
supervisionsforløbet. Vi forestiller os, at det vil være oplagt at man som psykolog er beskæftiget
indenfor det offentlige i Familiehuse, PPR el.lign. eller i privat regi. Alle får sager på flere gange i
løbet af supervisionsdagene. Som udgangspunkt er alle sikret at have sager på 3 gange i løbet af
supervisionsdagene. Men hvis man fx er to, der arbejder sammen og begge deltager i gruppen,
kan man have fælles sager på/flere gange.
Lisbeth Liebmann har mange års erfaring med at lave intervenerende undersøgelser; både i privat
praksis og fra hendes tid som psykolog i Frederiksberg Familierådgivning, hvor hun har været med
til at udvikle det intervenerende perspektiv i rådgivningens undersøgelser.
Lisbeth skriver her lidt mere om fokus og opmærksomheder for hende som supervisor for
gruppen:
I undersøgelsessager er det næsten uundgåeligt at blive revet med af pres fra sagsbehandler,
familierne, professionelle etc. I supervisionen vil et mål være at sikre den nødvendige afstand til
dette pres. Et vigtig fokuspunkt er at sikre supervisanden en terapeutisk position, så man som
undersøger ikke rives med af strømmen af følelser og pres.
Det er min erfaring fra supervision på undersøgelsessager, at psykologerne ofte har afdækket
sagen med mange tests, interviews etc., men at de ikke i tilstrækkelig grad tror på deres fund og
resultater. Ofte kan der trækkes langt mere ud af undersøgelsen end det umiddelbart er åbenbart.
Via supervisionen på undersøgelsessagerne kan du blive hjulpet til at trække langt mere ud af
undersøgelsen end du alene kan finde frem til.

I gruppesupervision vil vi udnytte den kollektive faglige viden ved at alle inviteres ind i refleksion
omring en fremlagt sag. Jeg anvender en ramme omkring det reflekterende team til at strukturere
gruppen og refleksionerne.
Der vil i supervisionen blive arbejdet med en anerkendende tilgang, hvor intentionerne bag
arbejdet i sagen fremhæves, så der i gruppen sikres tryghed og tillid til hinanden. Det er vigtigt at
alle i gruppen vil fremlægge sager på skift, så gruppen lærer hinandens arbejde at kende.
Pris: Det koster kr. 10.000 at være med i supervisionsgruppen. Der vil være the/kaffe og vand i
løbet af dagen samt buffet til frokost og frugt om eftermiddagen.
Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Send en mail til vores administrative medarbejder Lotte på bfps@outlook.dk
med oplysninger om DP medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400
4012580946. Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr.
Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført.

