
30 timers kursus juni 2009 
København 

 

Supervisionsprocessens teori og metode 
v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen og psykolog, ph.d. Jan Nielsen 

 

Dette kursus i supervisionsteori er specifikt rettet mod psykologer med specialistuddannelse, der 
ønsker at uddanne sig til supervisorer. Kurset er på 30 timer og lever både timemæssigt og 
indholdsmæssigt op til de teoretiske krav fra Dansk Psykologforening.  
 

Formål: 
Deltagerne skal gennem kursusdeltagelsen erhverve sig viden om og kompetence til at anvende 
eget teoretisk ståsted i rollen som supervisor. Derudover skal deltagerne kunne foretage en 
afgrænsning til andre teorier. Der arbejdes med følgende emner: • Afgrænsning til terapi, 
sparring, coaching, rådgivning og undervisning. • Supervision omfattet som en vidensorienteret 
læringsproces. • Supervisionens mål, form og indhold. • Kontrakten; Den formelle og den 
psykologiske kontrakt. Supervisors og supervisandens ansvar i supervisionsforløbet. • Eksempler 
på anvendelse af supervision: Individuel supervision. Individuel supervision i gruppe. 
Gruppesupervision. • Supervisionsrollen: Guidelines. Intern/ekstern supervisor. Leder eller 
kollega i supervisorrollen. Mulige dilemmaer. • Supervisor i en rolle, der formilder og fører 
supervisanden frem mod en videns- og evidensbaseret klinisk praksis – i en form for mesterlære. 
• På baggrund af forskellige teorier reflekteres over supervisorrollens forskelligheder: 
Fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker. • Evaluering og etik: Etik, dilemmaer og 
valg. Evalueringsteorier. Evaluering af supervisionsforløb. 
 

Undervisere: 
Claus Haugaard Jacobsen (CHJ), cand. psych., ph.d., lektor i klinisk psykologi og klinikleder ved 
Aalborg Universitet; specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi af Dansk Psykologforening.  
Han har skrevet en række artikler om supervision og er medredaktør og medforfatter til bogen 
”Supervision af psykoterapi” Akademisk forlag 2007. 
Jan Nielsen (JN), cand. psych., ph.d., lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet; 
specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi af Dansk Psykologforening. Begge har omfattende 
praktisk supervisionserfaring. 
 

Tid og sted: 
Mandag d. 8. juni ved CHJ, tirsdag d. 9. juni ved CHJ og onsdag d. 10. juni 2009 ved JN samt 
mandag d. 15. juni ved JN og tirsdag d. 16. juni ved CHJ. Alle dag kl. 9.00 – 16.15 i Dansk 
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.  
 

Deltagerpris: 
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 6.800, andre 
akademikere kr. 8.000. EAN fakturering er ikke muligt. Max deltagerantal: 30 
 

Bindende tilmelding:  
Inden 1. april 2007 via www.dpsp.dk. 
 

Meritering: 
Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening på ny ordning med 30 timer i supervisionsteori i 
forhold til supervisoruddannelse. 
 

Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Louise Rørne 
 


