
GRUPPESUPERVISION  
Psykologer på vej til autorisation 
 

Er du psykolog på vej til autorisation – og arbejder med børn, unge og familier 
–  så tilbyder jeg, sammen med psykolog Hanne Sloth, supervisionsforløb.  Vi 
opretter forløb når der er tilstrækkelig antal psykologer tilmeldt.  

Gruppen er rettet mod dig, som ønsker at udvikle din egen psykologfaglige 
praksis i forhold til konsultative samtaler, intervention og undersøgelser. Vi vil 
i forløbet overvejende have fokus på mentaliseringsbaserede perspektiver og 
metoder og derudover inddrage andre metodiske tilgange, der er relevante i 
forhold til konkrete problemstillinger.   

 

I gruppen vil vi tage udgangspunkt i din praksis med de konkrete opgaver og 
dilemmaer, du står overfor i hverdagen. Genstandsfeltet for den 
psykologfaglige praksis er ofte præget af stor variation både i forhold til type 
opgave, man stilles overfor og den position, man kan indtage. Dette kan være 
forvirrende og skabe usikkerhed hos en som fagperson. Vi ser det derfor som 
afgørende værdifuldt at skabe et trygt og sikkert rum, hvor vi i fællesskab kan 
træne og undersøge de udfordringer og dilemmaer, du møder som 
psykolog.  Der vil være fokus på, at udforske egen nysgerrighed og tvivl i din 
rolle som psykolog. Samt din evne til at bevare eller fremme egen 
mentaliseringskompetence.  

Supervisionen ser vi som et øverum, hvor vi konkret kan arbejde med f.eks. 
forskellige samtaleteknikker, redskaber eller metoder. Vi lægger vægt på, at 
skabe en balance mellem tid og ro, til at fordyber os i processerne og samtidig 
arbejde med at give konkrete og praksisnære redskaber, så du oplever dig 
hjulpet og inspireret og med øget tro på, at du kan.  

Supervisionen er i overensstemmelse med retningslinjerne 
fra Psykolognævnet og Dansk Psykolog Forening.  



 

I vil max. være 5 psykologer på vej til autorisation i gruppen. I tilfælde af at der 
tilmelder sig mindre deltager end 5 i gruppen vil justere på nedenstående datoer så 
timeantallet passer med de 40 timer. 

Supervisionen vil forløber over 10 gange, 7 timer pr. gang (inkl. frokost/pauser) fra 9-
16.  

Sted: I vores klinik, Resonans, i Århus, Frederiksgade 74 E, 8000 Århus 

Godkendelse: Kan godkendes som del af psykologers autorisation under reglen om 
40 timers ekstern supervision i gruppe 

Pris: 25.000 kr. 

 

Psykolog Else Brunvand    Psykolog Hanne Sloth  

 

       

 


