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Kursus i Supervision af andre Faggrupper 
14. og 15. april 2011 i København 

 
 
 

v. psykologerne Torben Schjødt og Anna Sillemann 
 

Kurset vil omhandle supervision af tværfagligt personale, der arbejder med miljøterapi, dvs. de 
supervisionsopgaver man som psykolog typisk møder i psykiatrien, på behandlingshjem, på 
boinstitutioner mv. Der vil blive fokuseret på de særlige rammer og vilkår, der gælder for 
supervisionsopgaver af denne art, herunder afgrænsning i forhold til supervision af psykoterapi og 
mål for supervisionen. Problemstillinger i forbindelse med supervisionsopgaver i egen organisation 
bliver drøftet, ligesom der vil blive vist et eksempel på, hvordan en supervisionskontrakt kan 
udformes. Almen supervisions teori vil blive gennemgået.  

Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner og supervision af supervision.  

Deltagere bedes melde sig med en supervisionsproblematik de ønsker at fremlægge til supervision 
”in vivo”. 

Underviserne: 
Torben Schjødt er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og ansat som chefpsykolog 
ved Psykiatrisk Center København. Han har en 3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi 
(IGA) og en 3-årig uddannelse i supervision (IPP). 
 
Anna Sillemann er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og ansat i 
Studenterrådgivningen i City. Hun har en 3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi (IGA).  
 
Tid og sted: Torsdag den 14. april og fredag d. 15. april 2011, kl. 9-16.00 i Dansk 
Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Der serveres morgenkaffe fra 
kl. 8.30.  
 
Antal deltagere: Max. 50  
 
Deltagergebyr: Inkl. morgenkaffe, brød og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og kage: 
Medlemmer af DPSP kr. 1250,- (inkl. moms), ikke medlemmer og andre akademikere kr. 1550,- 
(inkl. moms).  
 
Bindende tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet, dog fortrinsret for medlemmer af DPSP indtil 
20. februar 2011. Tilmelding via ld@dpsp.dk eller via www.dpsp.dk med angivelse af navn, 
adresse, e-mail og medlemsnummer af DP senest d. 15 marts 2011. EAN-fakturering er ikke 
muligt. 
 
Meritering: Der udstedes kursusbevis og kurset søges godkendt i Dansk Psykologforening som 
en del af specialistuddannelsernes tværgående modul 3.20 ”Supervision af andre faggrupper” i alt 
12 timer.  
 
Indmeldelse i selskabet kan ske ved henvendelse til Lotte Dehli, ld@dpsp.dk. Årskontingent kr. 
150,-. Se selskabets hjemmeside på www.dp.dk  
 

Arrangører: DPSP v. Anne Vonger Kaas og Kirsten Rosenkrantz Grage 


