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Velkommen til  

Supervisorkursus for psykologer 

- med særligt fokus på psykologer,  

der arbejder i det neuropsykologiske område 

 

Forår 2022  

Center for Hjerneskade  
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Supervisorkursus foråret 2022 

På dette kursus bliver du præsenteret for supervisionens mange facetter – at supervisere uerfarne og meget erfarne supervisander, fra den individuelle 
supervision, til grupper samt organisationer. Dynamikken i supervision, alliancen, brug af forskellige teoretiske ståsteder. Supervisors forskelligartede 
positioner samt det særegne for supervision. Og ikke mindst love og regler samt sikring af en god kontrakt for arbejdet og læringsevaluering. 

Formålet med supervisorkurset er, at du uddannes i de basale psykologfaglige forståelser af supervision som psykologfagligt vidensområde (bl.a. afgrænset 
fra konsultative ydelser) og herefter kan navigere og positionere dig psykologfagligt og kritisk i dette kliniske fagområde med særlig fokus på de tilstande, 
udfordringer og dilemmaer, som du typisk møder som supervisor i børneneurologisk fagområde. For at kunne yde supervision og skabe faglig udvikling af 
andre professionelle kolleger på en hensigtsmæssig måde, skal psykologen som supervisor have konkrete færdigheder og kompetencer at arbejde med, 
tage kritisk stilling til og overveje følgende temaer, som vil blive gennemgået og også for en del vedkommende øvet som led i kursusforløbet: 

1. At psykologen er i stand til at identificere en række konkrete opmærksomhedsfelter, temaer, tilgange og konkrete redskaber, som er centrale at have
i sit opmærksomhedsfelt og i sin redskabskasse og funktion som supervisor særligt i børneneuropsykologisk fagområde

2. Kunne afklare systemfaktorer og organisatoriske forhold som fremmer et hensigtsmæssigt læringsklima og kultur.
3. Kende til den kliniske psykologis forståelse af supervisors særlige opgaver, ansvarsfelter, pligter og funktioner
4. Kunne adskille de forskellige lærings- og kvalificeringsrum, som benyttes i arbejdet, herunder især konsultative ydelser og supervisoriske ydelser.

Diskriminationsmodellen præsenteres som et nyttigt værktøj til at differentiere opgave og funktion i den kliniske supervisionspraksis.
5. Kunne forhandle og etablere den formelle og psykologiske supervisions- og læringskontrakt og læringsmål for supervision.
6. Kunne skabe grundlag for, hvordan læring monitoreres og evalueres i supervision
7. Kunne anvende bevidsthed om forskellige tilgange, modeller og metoders anvendelighed til at skabe professionsudvikling. Kurset vil ikke gennemgå

eller øve alle de konkrete supervisionsmetoder i detaljer, men give ideer til psykologens refleksion om valg af de enkelte metoder. Vi vil træne
forskellige hjælpsomme metoder til facilitering af lærings- og refleksionsprocesser i supervisionsarbejdet.

8. Have bevidsthed om etiske og øvrige forhold, der spiller ind i etablering af og betydning af den supervisoriske arbejdsalliance
9. At forstå supervision i en organisatorisk belysning, som et velegnet forum for implementering af organisatoriske forandringer
10. At få metoder til at understøtte tværfaglig og tvær-organisatorisk supervision
11. At forstå og kunne handle på gruppedynamikker i supervision og få et organisatorisk sprog for gruppers udviklingsfaser
12. At videreudvikle den enkelte psykologs færdigheder med hensyn til en pædagogisk inddragelse af gruppens reflektioners
13. At kunne arbejde med supervision i en organisatorisk belysning med forståelse af den organisatoriske kompleksitet og med indsigt i supervision som

en vigtig actionslæringsramme for såvel monofaglig, tværfaglig og organisatorisk udvikling.
14. At reflektere over supervisionsprocessen med inddragelse af supervisionsrelationen, gruppedynamikker og parallelprocesser.
15. At blive i stand til at ivaretage supervisionsopgaver med yngre kollegaer på vej mod autorisation, herunder at få en øget bevidsthed om det felt, de

opererer i og blive bedre i stand til at indrette supervisionen efter supervisandens behov.

Forhåndsgodkendelse 
Kurset er forhåndsgodkendt til ansøgning om Supervisor på specialistniveau – jf. Dansk Psykolog Forenings kriterier.
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Underviserne 
Benedicte Schilling er aut. cand.psych., specialist i børn, unge & familier. Akkrediteret supervisor & træner og systemisk efteruddannet både i Danmark og 
England i specialerne familier, ledelse og organisationer. Hun er arbejder med børn, unge, voksne og familier i sociale og psykiatriske kontekster. Erfaren 
underviser og forfatter til bøger og artikler om systemisk supervision og professionsudvikling. Sammen med Claus Haugaard Jacobsen initiativtager til 
Psykologfagligt selskab for supervision i Dansk Psykolog Forening i 2008. Hun driver uddannelsesinstituttet Schilling CTS Ltd.  
 
Vibe Strøier, cand.psych. og specialist og supervisor i psykoterapi voksen og arbejds- og organisationspsykologi. Udvikling af teorier og metoder på såvel 
det kliniske som det organisatoriske felt har hendes store interesse. Hun underviser på specialistuddannelser i begge områder med fødderne fast forankret i 
en teoretisk og praktisk kombination af den kliniske, pædagogiske og organisationspsykologiske faglighed med inspiration fra sociologi, politologi og filosofi. 
 
Anne Engholm Hedegaard, aut. cand.psych., Ph.d. Tidligere adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. 
har undervist, forsket og publiceret inden for supervisionsområdet. Aktuelt privatpraktiserende i Århus med arbejdsopgaver inden for psykoterapi og 
supervision samt medvirken i supervisoruddannelser og kurser. 
 

Sted 

Center for Hjerneskade, Neurocenter for børn og unge, Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S  
Metro, Gratis P og bus lige til døren.  
 

Tid  
Foråret 2022 i alt 5 dage Modul 1: 14. og 15. marts 2022, Modul 2: 2. og 3. maj 2022 og Modul 3: 9. juni 2022 (alle dage kl.9.00 – 16.00, d. 21.juni dog kl. 
10.00 – 17.00) 
 
Supervision-på-supervisions-dage: Foråret 2022 i alt 3 dage: 16. marts, 27. april og 21. juni 2022 (opfylder krav om 20 timers supervision-på-supervision). 
Supervision/Træningsdage: kl. 9.00 – 16.00 (4-6 psykologer i hver og du arbejder hver gang med en af uddannelses-supervisorerne) 

 
Priser og tilmelding 
Teori og supervision kr. 18.500 med bindende tilmelding og fuld betaling senest 10. februar 2022.  
Teori alene kr. 9.500 med bindende tilmelding og fuld betaling senest 10. februar 2022. 

 
Tilmeld dig pr. mail til kontakt@cfh.ku.dk samtidig med indbetaling på Center for Hjerneskades bankkonto reg. 5338 kontonummer 0246747. Husk at mærke 
med SUP + dit navn. Husk tilmelding er bindende efter 10. februar 2022.  
 
Du er velkommen til at administrativ leder kontakte Lise Lambek på tlf 35329009 eller på lise.lambek@cfh.ku.dk mhp spørgsmål om tilmelding.  
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