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Kreativ Supervision med Psykodrama 
Workshop med Sissel Kristianne Helberg Bøhn 

lørdag 9. maj 2015 
 

Du inviteres til en dag, hvor vi vil dele erfaringer og oplevelser fra vores terapi/behandler 
praksis, og hvor vi vil belyse temaer, vi er optaget af i den sammenhæng.    
Psykodrama er en anerkendt og brugt metode inden for supervision.  
Metodens kreative potentiale kan bringe nyt lys ind i situationer og gennemskue, hvad der er 
på spil. Ved brug af psykodramateknikker åbnes der op for nye perspektiver og indsigter og 
man får hjælp til at skille tingene ad og få en større klarhed i både det, der sker for klienten 
og i samspillet med klienten.  
En øget forståelse for det, der udspiller sig både i mødet med vore klienter, og på de sider af 
os selv, der bliver berørte, vil styrke vores integritet og fleksibilitet i terapeutrollen. 
Workshoppen er både for dig med erfaring, der har brug for lidt påfyld og inspiration i din 
praksis, og for dig, der måske så småt er i gang med klient praksis og har brug for fokus på 
temaer omkring at være ”ny” i behandler/terapeut-rollen. Der lægges op til aktiv deltagelse i 
samspil med de andre i gruppen. Alle temaer og problemstillinger er velkomne. 
 
Min 8 og max 16 deltagere. Optagelse efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
Workshopholder Sissel Kristianne Helberg Bøhn:  
Uddannet psykodramaterapeut/regissør ved Norsk Psykodrama Institutt. 
Efteruddannelse i kropsterapi, og har klinisk kompetence i gruppeterapi.  
Har egen praksis med terapigrupper, kurser, undervisning, supervision og individuelle 
konsultationer, med praksis både i Norge, Danmark og Spanien. 
Mange års erfaring med traumebehandling/seksuelt misbrugte. 
Lærer i psykodrama ved Institut for Kunstterapi i Norge og Danmark siden 2002. 
Godkendt psykoterapeut af The European Association for Psychotherapy.  
                                     
Sted: Psykolog Foreningen, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø 
Tid: Lørdag den 9. maj 2015, kl. 10 – 17  
Pris: 900 kr. for medlemmer af selskabet, 1100 kr. for ikke-medlemmer, 700 kr for 
studerende og pensionister. Medlemskontingent 150 kr. pr. år 
Tilmelding til: Formand for selskabet: Inge Østergård Hansen,  
E-mail: ih@margrethehaabs-psykologen.dk. Beløbet indbetales til Lån og Spar Bank, reg.nr: 
0400, kontonr: 401 261 2325 senest 01.04.-15                                                                          
For nærmere info eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sissel Kristianne pr. 
mail siskris@mail.dk eller telefon pr. +45 50907150. 
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