
 

 
          DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER 

    FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Ψ  • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S • www.dpsp.dk •  Ψ 
                                                                                                                                                      1 

                          
Kursus 22.- 23. januar 2009 Odense 

Bemærk nyt sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48,5000 Odense C 

 

Supervisionsteori og etik 
                              v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen  

Udgangspunktet er en afgrænsning af supervisionsbegrebet omkring nogle af de centrale 
temaer og problemstillinger inden for den kliniske supervision. Kurset omhandler således fx 
supervisionens forhold til tilgrænsende områder, supervisionskontrakten, rammebetingelser, 
supervisors kontrolfunktion, supervisionsetik, m.v. Endvidere drøftes hvilket materiale, der 
kan/skal bringes med til supervision, supervisors rolle, fokus og funktion, forholdet mellem 
supervisor og supervisand samt parallelprocesser. Foruden almen supervisionsteori, lægges 
vægt på psykoterapisupervision i praktiske situationer overvejende set i et psykodynamisk 
perspektiv. Men kurset er også af relevans for psykologer, der arbejder inden for andre 
teoretiske referencerammer eller udfører supervision af andet behandlingsarbejde end 
psykoterapi. Endelig vil psykologer, der ikke selv udfører supervision men som modtager 
supervision, kunne have glæde af at deltage. Form: Teoretiske oplæg + diskussion med 
eksempler og små praktiske øvelser. 

Claus Haugaard Jacobsen er cand.psych., ph.d., lektor og klinikleder, Aalborg Universitet. 
Han er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har omfattende praktisk 
supervisionserfaring. Endvidere har han skrevet en række artikler om supervision og er 
medredaktør og medforfatter til bogen ”Supervision af psykoterapi” Akademisk forlag 2007. 
 
Tid og sted (NB ændret sted): 
Torsdag d. 22. (10-17) og fredag d. 23. (9-16) januar 2009. Morgenkaffe ½ time før 
kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldgade 48, 5000 Odense C,(centralt nærved 
banegården). Parkering ved Kvickly. Se mere på www.moedecenter.dk   
 
Deltagerpris: 
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP 2490 kr., 
andre akademikere kr. 2990 kr. Max deltagerantal: 20. Bemærk det begrænsede 
deltagerantal, derfor meget intensivt. 
 
Bindende tilmelding:  
Enkelte pladser er endnu ledige, så kontakt Malene Hinrichsen direkte tlf.:61601696 
eller via mail: psykolog@mahi.dk. / evt. Lotte Dehli via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kurset godkendes med 12 timer i Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse i 
psykoterapi, tværgående modul: 3.20 Supervision af andre faggrupper. 
 
Arrangører: DPSP v. Malene Hinrichsen (tlf.6160 1696) & Werner Regli  
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