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3.20 Supervision af andre faggrupper 
 31.januar & 1.februar 2013  

 

 
 

Indhold: Der gives en oversigt over, hvilke problemstillinger der hyppigt forekommer, når 
man som psykolog skal supervisere andre faggrupper eller tværfagligt personale, som 
typisk er ansat i psykiatrien, på behandlingshjem og andre institutioner m.v. Centrale 
temaer som indgår i kurset er: 
 

 Supervisionens afgrænsning i forhold til f.eks. terapi, rådgivning og undervisning 

 Rammefaktorers og organisatoriske forholds betydning for et hensigtsmæssigt 
indlæringsklima. 

 Etableringen af den psykologiske kontrakt 

 Håndtering af konflikter i supervisionsgruppen og uden for gruppen 

 Personlige problemer hos enkeltmedlemmer behandles 

 En indsnævring af det særegne ved tværfaglig supervision. 
 

Der tages udgangspunkt i hvad man kan kalde almen supervisionsteori samt en 
psykodynamisk vinkling. Endvidere inddrages resultater fra underviserens egen 
supervisionsforskning, bl.a. vedrørende brugen af Skype og af videooptagelser i 
supervision forskning samt vedrørende non- og selfdisclosure. Det er en erfaring fra 
afholdelse af tidligere forløb, at undervisningen også er relevant for psykologer med en 
kognitiv, adfærdspsykologisk og systemisk terapeutisk orientering samt for fx 
neuropsykologer. 
 
 

Form: Der veksles mellem forelæsningsform, diskussion i plenum og arbejde i 
smågrupper med dilemmaer og egne praktiske oplevelser og erfaringer med at 
give/modtage supervision. Deltagerne bedes medbringe en supervisionsproblematik som 
de ønsker at fremlægge. 
 
 

Underviser: Claus Haugaard Jacobsen, cand. psych., ph.d., professor i klinisk 
psykologi, og privatpraktiserende psykolog. Underviseren er godkendt specialist og 
supervisor i psykoterapi af DPF og DPS. 
 
 

Tid og sted: Torsdag den 31.januar 10-17 og fredag den 1.februar 9.30-16.30 2013 i 
Dansk Psykologforenings store lokale 2.sal, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Der 
serveres morgenkaffe fra kl. 9 torsdag og 8.30 fredag. Eftermiddage med kaffe frugt og 
kage. 
 
 

Meritering: Godkendt med 12 timer i tværgående modul 3.20.  
 
 

Max. 45 deltagere. 
 
 

Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 
Medlemmer af DPSP kr. 1450,-. Andre akademikere kr., 1850,-. EAN-fakturering ikke 
muligt. DPSP psykologer har fortrinsret frem til 1. januar 2013. 
 
 

Bindende tilmelding: Senest d. 10. januar 2013 via www.dpsp.dk. 
 

 

Arrangører: DPSP v. Werner Regli & Birgit Vrang / Videotek-udvalget 


