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Supervisoruddannelse 
Teori og supervision af supervision 

i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Ø 

Kursus 4 x 2 dage i 2014 i alt 50 timer 
Forår 2014: 6/3-7/3 + 22/5-23/5 og efterår 2014: 4/9-5/9 + 13/11-14/11

DPSP udbyder en samlet supervisoruddannelse bestående af i alt 30 timers teoriundervisning 
og 20 timers supervision af supervision i 2 grupper a 8 personer. 

Uddannelsen er specifikt rettet mod psykologer med specialistuddannelse, der er under 
uddannelse til supervisorer, og den er forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog Forening 
(jf. Uddannelse til specialist og supervisor under pkt. 19.) 

Formål:  
At kursisterne erhverver sig viden om og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i rollen 
som supervisor. 

Indhold: 
* supervisions afgrænsning til terapi, konsulentarbejde, coaching, rådgivning og undervisning
* supervision som en videns orienteret læringsproces, en form for mesterlære
* supervisionskontrakten, herunder supervisors og supervisandens ansvar
* individuel supervision og gruppesupervision, retningslinier for supervisorrollen
* mulige dilemmaer: Intern/ekstern supervisor, leder eller kollega i supervisorrollen
* refleksion over supervisorrollens forskelligheder på baggrund af forskellige teorier
* fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker.
* evaluering af supervisionsforløb, etiske dilemmaer og valg.

Fremgangsmåde:
De 20 timers supervision finder dels sted ved, at kursisterne fremlægger egne supervisionssager til 
drøftelse og refleksion, dels ved at én deltager superviserer en anden deltagers behandlingssag, 
hvorefter gruppen reflekterer over supervisionsprocessen. Formålet er at uddrage erfaringer og at 
give og modtage feed-back som supervisor. 

Undervisere: 
Cand.psych., dr.pæd. Karen Vibeke Mortensen, privatpraksis og adjungeret professor ved Aalborg 
Universitet og cand.psych., ph.d. Claus Haugaard Jacobsen, privatpraksis og tidl. professor og 
klinikleder ved Aalborg Universitet. 
Begge har omfattende klinisk erfaring med supervision og med supervisoruddannelsen. 
De har sammen udgivet bøgerne: ”Supervision af psykoterapi.Teori og Praksis”. Akademisk Forlag 
2007 og ”Psykoterapeutisk Praksis på psykodynamisk grundlag”. Hans Reitzels Forlag 2013. 
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Meritering:  
Kursus er godkendt som supervisoruddannelse af Dansk Psykolog Forenings Psykoterapeutiske 
Fagnævn. 
 
Bindende tilmelding:  
Senest 20. februar 2014. 
 
Pris:  
16.500 kr. for DPSPs medlemmer, 17.000 kr. for andre psykologer.  
Hele beløbet betales den 3. marts 2014.  
EAN fakturering ikke mulig.  
Skal tilmeldes via hjemmesiden www.dpsp.dk eller til Lotte Dehli, ld@dpsp.dk 
 
Sted:  
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
 
Forplejning: 
Alle dage kaffe med morgenbrød 45 min. før start, samt 45 min. frokost i DPs kantine + 
eftermiddag med frugt, kaffe og kage. 
 
Deltagere: 
 Max.16 deltagere (2 grupper a 8 personer)  
 

 
 

Arrangører:  
DPSP v/ Birgit Vrang og Werner Regli 

 
 
 


