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Kurser der er godkendt 
 
Grundstammeforløbet 
 

Kursus Godkendt den  

KOK er godkendt som grundstammeforløb (Kompleksitet i Ledelse) 
 
Forhåndsgodkendelse af KOK 4 

22.-23. august 
2009 
8. december 
2010 

3-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse" og den 
udbydes hos IGA-Århus. (Institut for gruppeanalyse i Århus) 

22.-23. august 
2009 

Inpraxis – 2-årigt uddannelsesforløb bestående af 1. år systemisk og 
narrativ konsulentuddannelse for psykologer og andre akademikere samt 
2. år systemisk og narrativ konsulentuddannelse II. 

28. oktober 2010 

Strøier, Willer og Bryld – grundstammeforløb og 84 timer på 
specialiseringsmodulet ”Design og Drive” 

Februar 2016 
April 2017 

Fagnævnet har godkendt individuelt tilrettelagt grundstammeforløb (jf. 
18.4.4.2.1.i pjecen), som følge af at OPU uddannelsen, for de specifikke 
ansøgeres vedkommende, er blevet tilrettelagt og suppleret, så 
grundstammeforløbets formelle krav overholdes. Det drejer sig især om 
vejlederfunktion, aflevering af opgave, sikring af underviserkompetencer og 
deltagerforudsætninger samt om en øget bredde i det teorigrundlag, der 
indgår i uddannelsen.  

10. september 
2012 

Intensiv Dynamisk Coaching ved Laura Mott Marts 2013 
”OK – specialist grundstammeforløb” v. Mads Krarup, Merete Houston Lund og Kirsten Bro. 

 
April 2017 

 
 
Tværgående modul 
 

Kursus Godkendt den  

Eksistentiel psykologi og samtaleterapi - 12 timer  

Karakterstrukturer og traumer  ved Laurence Heller – 12 timer  

Psykotraumatologi, teori og praksis, 12 timer   

Alvorlig mistrivsel hos unge - aggression, selvskade og 
selvmordsadfærd, 12 timer  

 

Psykotraumatologi, teori og praksis, 12 timer.   

At arbejde med sucicidaltruede pårørende og efterladte, 12 timer   

Supervision af andre faggrupper II (Metodisk og dialogisk fokus for din 
praksis), 12 timer 

 

MDi og Hamilton, 6 timer April 2013 

Vejledning og Supervision, Specialuddannelse for psykologer i 
psykiatrien undervisere Nicole Rosenberg og Anna Sillemann – 12 timer 

April 2014 
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Etik for psykologer, Specialuddannelse for psykologer i psykiatrien, 
underviser Jørn Nielsen. 6 timer 

April 2014 
 

201404309 Få succes i dit arbejde - lær at forhandle kontrakter for dine 
psykologfaglige ydelser v. Lis Ethelberg og Jørgen Andersen 
Kurset godkendes med 12 timer under 3.99 

Maj 2015 

Leder på vej – 3.21 Ledelse og organisation – 12 timer November 2015 

Kom godt i gang med E-terapi – 3.99 (Øvrige) – 12 timer November 2015 

 Psykologisk behandling af problematisk vrede hos voksne - i kognitivt 

adfærdsterapeutisk perspektiv 

November 2016 

Den mandlige klient i teori og i din praksis – 18 timer November 2016 

Psykotraumatologi for psykologer i kriseberedskabet. 2 dages kursus v. 
Henrik Lyng – 18.3.99 – 12 timer 

November 2016 

 
Forsknings – og formidlingsmodulet 
 

Spørgsmål fra medlem: 
”Forsknings og formidlingsmodulet kan godkendes, såfremt det udbydes 
af en af foreningen godkendt udbyder”  

10. september 
2012 

  

 
 
Specialiseringsmodulet 
 

Kursus Godkendt den  

Kursus i positiv psykologis coaching – 18.4.4.2.6.7. – andet: 
Fagnævnet kan godkende kurset med 13 timer under 
specialiseringsmodulet 18.4.4.2.6.7.   

22. – 23. august 
2009 

94000 – a Competency-based Apporach-Update on best practices. 
Workshoppen kan godkendes med 6 timer under 3.99 – gammel ordning og 
med 6 timer under specialiseringsmodulet 18.4.4.2.6.7. – andet – ny 
ordning. 

22. – 23. august 
2009 

93998 – developmental Leadership: a scandinavian adaptation… 
Workshoppen kan godkendes med 6 timer under 3.99 – gammel ordning og 
med 6 timer under specialiseringsmodulet 18.4.4.2.6.7. – andet – ny 
ordning. 

22. – 23. august 
2009 

Årskurser godkendes ofte under specialiseringsmdulet man kan max få 
godkendt to årskurser 

o Årskursus 2008 Med individet på arbejde – udfordringer 
og muligheder i teori og praksis  

o Årskursus 2009 Organisationspsykologers etik – 12.5 
time.  

o Årskursus for Organisationspsykologer 2010 – 12 timer 
o Årskursus for Organisationspsykologer 2013 - 10 timer  

Løbende 

29399 Workshop, Lykkeridderens indtog på arbejdsmarkedet v/ Birgitte 
Seldorf – godkendes under 3.99 med 6 timer. 

28. oktober 2010 

30399 Workshop, Kan Lykkeridderen lede andre end sig selv v/Michael m. 
Jørgensen & Karen M. Fiirrgaard - godkendes under 3.99 med 6 timer. 

28. oktober 2010 

Kurset 91300 Psykiatriens organisering, ledelse, administration, 
kvalitetssikring og drift v. Knud Ramian,den 5.-6. oktober 2011, 12 timer 

15. juni 2011 
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godkendes som følgende:  
 
Godkendes i emneområde 18.4.4.2.6. med 12 timer. 

18501 Annemette Hasselager, 12 timers kursus Sociodrama and action 
methods as methods in organizational development godkendes med 12 
timer , som en del af specialiseringsmodul jf. Pjecen p.47, 18.4.4.2.6. 
 

14. september 
2011 

18551 Organisationsudvikling - forandring v. Mette Amtoft Arne Vestergaard 
Svar: Godkendes med 12 timer  
Jf. pjecen p. 47, 18.4.4.2.6.1 Organisationsudvikling - forandringer 
 

14. september 
2011 

18552 Ledelsesudvikling og ledervejledning v. Mette Amtoft og Arne 
Vestergaard 
Svar: godkendes med 12 timer - Jf. pjecen p. 47, 18.4.4.2.6.3. – 
Ledelsesudvikling og ledervejledning 
 

14. september 
2011 

Konsultationsmetoder  v. Mette Amtoft og Arne Vestergaard 
Svar: godkendes med 12 timer 
 

14. september 
2011 

Intervention i Organisationer v. Susan Møller Rasmussen 
Kurset kan godkendes med 12 timer som en del af specialiseringsmodul jv. 
Pjecen p.47, 18.4.4.2.6.  
 

14. september 
2011 

Nedenstående kurser af Strøier, Bryld og Willert 

 

Forandringsledelse, forandringsprocesser og forandringspsykologi 

Ledelse af grupper og teams 

FusionerIndividuel lederudvikling 

Storgrupper 

Lederteams 

Visions-, strategi- og værdiprocesser 

Karriere- og kompetenceudvikling 

23. november 
2011 

Følelser i ledelse – hvad er det?  

ved Claus Elmholdt og Anders Trillingsgaard 

24. november 
2011 

18555  Kursus i Stresshåndtering, Nyere stressfænomener og ændringer i  

Work-lifebalancen v./S.Braskov A.Neu, 

5. december 
2011 

Ansøgning fra OSIDP om godkendelse af kursus ”Følelser i Ledelse – Hvad 
er det?” v. A. Trillingsgård og C. Elmholt. Kurset godkendes med 6 timer 
under 18.4.4.2.6.3 ledelsesudvikling og ledervejledning. Såfremt kurset 
gentages på samme vilkår er det hermed forhåndsgodkendt. 
 

12. marts 2012 

Dr. Roger Greenaway, Professor i Erfaringsbaseret læring: Active 4.juni 2012 
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Reviewing metoder til kortlægning, diagnostik og udvikling  
 
Kurset er godkendt med 12 timer under afsnit 17.2. 
 

Organisatorisk kompleksitet og konsulentrollen Organisationspsykologisk 
Selskab - OSIDP.  
 
kurset godkendes med det forbehold at det ikke vil kunne godkendes for 
deltagere på Compleads grundstamme-forløb, idet der forventes et stort 
sammenfald af teori 
 
 

10.september 
2012 

Lederskabets paradokser: 
 
Kurset godkendt med 12 timer under specialiseringsmodulet   
 

10.september 
2012 

At skabe bevidsthed om det nødvendige etiske nybrud i omstillingen til 
global bæredygtighed v./Nadja Prætorius 

September 2013 

Arbejdsrelateret stress og interventionsmuligheder som psykolog v. Pernille 
Rasmussen – kurset godkendes under specialiseringsnodulet 18.4.4.2.6.5. 

September 2013 

Behandling af stressramte – baseret på den nyeste forskning og 
metode”. Ved Pernille Rasmussen - kurset godkendes under 
specialiseringsmodulet 18.4.4.2.6.5 

Oktober 2013 

Kursus i test i et erhvervs- og organisationsperspektiv, evidens, typer 
og anvendelser, trends og tendenser ved Henrik Skovdal Hansen, 
godkendt nnder 18.4.4.2.6.3 med 6 timer 

November 2013 

Organisationsanalyse ved Arne Vestergaard godkendt under 17.4 
Organisationsanalysemed 24 timer 

November 2013 

Interventions i grupper ved Arne Vestergaard godkendt under 17.5 
Intervention i grupper og organisationser med 18 timer 

November 2013 

FN besluttede at forhåndsgodkendte kurser fra det tværgående modul og 
A&O-modulet kan godkendes på specialiseringsmodulet på 
(specialistuddannelsesordningen fra 2002), såfremt FN ud fra en 
helhedsvurdering af den samlede ansøgning vurderer at der er 
sammenhæng mellem de kurser, der ønskes overført og ansøges praksis 
og øvrige kurser på specialiseringsmodulet. Ansøger skal derfor redegøre 
for en sådan sammenhæng i forbindelse med ansøgningen eller på 
anmodning fra FN. 

November 2014 

201404309 Få succes i dit arbejde - lær at forhandle kontrakter for dine 
psykologfaglige ydelser v. Lis Ethelberg og Jørgen Andersen (29.5.15) 
Kurset godkendes med 12 under 3.99 

Maj 2015 

201610172 Ledelse med hjerne og hjerte - neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab 
v. Susan Hart 
Kurset godkendes med 12 timerunder 18.4.4.2.6.3. Ledelsesudvikling og ledervejledning 

 

Februar 2016 

Kursus det paradoksale lederskab v. Lotte Stausbøll Lüscher under 
specialiseringsmodulets øvrige kurser 18.4.4.2.6 

November 2016 

Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi, 24 timer Februar 2018 

 Behandling af stressramte baseret på ny forskning og bedste metode ved  
 Pernille Rasmussen og. Bo Netterstrøm. 

Maj 2018 ved  
12 timer 
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Kurser der kan godkendes delvis 
 

Kursus Dato 

OPU  
Fagnævnet vurderer imidlertid, at den enkelte ansøger vil kunne få 
godkendt dele af uddannelsen under specialiseringsmodulet, 
såfremt det vurderes at være relevant for ansøgerens psykologiske 
praksis. Desuden vil supervisionen kunne godkendes som 
gruppesupervision, såfremt det dokumenteres, at supervisor har de 
nødvendige forudsætninger og deltagersammensætningen af 
supervisionsgruppen opfylder kravene til gruppersupervision som 
beskrevet i pjecen om specialistuddannelse  
 

 

1.marts 2010 
 
 
 
 
10.september 
2012 

 
 
Kurser der ikke godkendes 
 

Kursus Dato 

HD fag godkendes ikke da de ikke er på postgraduate niveau. 4. februar 2009 

Kurser på Akademi- og diplomuddannelserne godkendes ikke, da de ikke 
er på postgraduate niveau. 

September 2016 

 


