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Kurser 2015 – og følgende år!

Dansk Psykolog Forening byder velkommen til et nyt år med et stort udbud af kurser inden for 
fællesmodulerne. Desuden nye kurser, fx stress – en psykologisk forståelse, kursus i undervis-
ningspædagogik og andre spændende kurser.

enkelte kurser er ændret indholdsmæssigt, og to kurser er sammenskrevet til ét, som følge af 
revision af specialistuddannelserne. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke kurser der er 
obligatoriske netop for din specialistuddannelse, særligt på fællesmodulerne. Ligeledes hvor-
dan du kan agere inden for ”frit valg-ordningen”.

en ny kursusskabelon med læringsmål i fokus er blevet implementeret for en række kurser. 
Implementeringen vil for resten af kurserne ske løbende over de næste år. I forlængelse heraf vil 
evalueringspraksis ændre sig fra som nu at være en tilfredshedsevaluering til at være en evalu-
ering på læringsmålene for de enkelte kurser. Altså: ”Fik du lært det, som kurset lagde op til?”

Programmet giver et nemt og hurtigt overblik over det kommende års kurser. De mere udtøm-
mende kursusbeskrivelser finder du på www.dp.dk > Kursusprogram 2015. Du kan se, hvilke 
kurser der opslås i 2015, 2016 og 2017. Dog er det kun for kurserne i 2015, at datoer og kursus-
sted er afklaret. Kurserne med X opslås som minimum de efterfølgende år, men mange flere 
kan komme til.

Tilmelding og afmelding
Tilmelding sker via ’Mit DP’ på www.dp.dk. Følg herefter anvisningerne – det er ganske enkelt!
Tilmelding kan ske op til 3 uger før kursusstart. Da kursuspladserne fordeles efter først-til-
mølle-princippet, bør du dog tilmelde dig hurtigst muligt. er der ledige pladser efter fristen, kan 
du med en opringning sikre dig tilmelding i sidste øjeblik.

Ved overtegnede kurser kommer du automatisk på venteliste. Du vil da pr. mail modtage be-
sked indtil 3 uger før kursusstart, hvis der bliver en ledig plads. Husk at sige ja til kurset inden
den angivne frist, ellers går pladsen videre til den næste på ventelisten. er der mindre end
3 uger til kursusstart, vil alle på ventelisten få tilbudt den ledige plads, og pladsen tildeles efter
først-til-mølle-princippet.

Frist for at afmelde sig et kursus er 6 uger, før kurset begynder. Ved for sen afmelding opkræ-
ves et gebyr på 400 kr. + moms pr. kursusdag.

Synlige evalueringer
Når du er logget ind på ’Mit DP’, kan du i en faktaboks se, hvis der er synlige evalueringer 
tilknyttet kurset. Der vil ikke være synlige evaluering for kurser, men reviderede kursusbeskri-
velser og kurser efter ny kursusskabelon.

På gensyn på vores kurser

Merete strømming
Formand for Kursusudvalget
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Oversigt over kurser
som opslås i Dansk Psykolog Forenings regi 2015, 2016 og 2017.

Nedenstående skema viser, hvor hyppigt kurserne under enkelte moduler opslås. 
I skemaet angiver et X, at kurset afholdes, men at kursussted endnu er uafklaret

Det tværgående modul

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist

3.1.  Praktisk organisationspsykologi København X 3.-4. december 2015 og 11.-12. 
januar 2016

22. oktober 2015

3.2.  Organisationspsykologi København 7.-8. maj 2015 26. marts 2015
3.3.  sorg og krise hos børn København Århus 26.-27. marts 2015 12. februar 2015
3.4.  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner   
 ved tab hos voksne 
 (Erstatter: Sorg og krise hos voksne)

København 
Århus

København Århus 22.-23. april 2015
5.-6. oktober 2015

12. marts 2015
24. august 2015

3.5.  Angst og depression i kognitivt adfærds-
 terapeutisk perspektiv
3.5.  Angst og depression – Teori og praksis med   
             hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi

Århus

København 
København Århus

20.-21. august 2015

26.-27. november 2015

9. juli 2015

15. oktober 2015

3.6.  Klinisk sexologi Århus København 3.-4. september 2015 23. juli 2015
3.7.  Neuropsykologiske tilstande, børn København 1.-2. september 2015 21. juli 2015
3.7.  Neuropsykologiske tilstande, voksne X
3.8.  Fokus på apopleksi, kranietraumer og   
 demens 

København 1.-2. oktober 2015 20. august 2015

3.9.  Demensudredning København X 4.-5. november 2015 23. september 2015
3.10.  Psykofarmakologi, børn og unge X
3.10.  Psykofarmakologi, voksne X
3.11.  Funktionel neuroanatomi/human 
 neurobiologi

X

3.12.  Neurokemi X
3.13.  Billeddannelsesteknikker København 12.-13. november 2015 1. oktober 2015
3.14.  Psyke og soma, funktionelle lidelser Århus 28.-29. maj 2015 16. april 2015
3.15.  Familieterapi: teori og intervention I København 2.-3. juni 2015 21. april 2015
3.16.  Familieterapi: teori og intervention II København 29.-30. september 2015 18. august 2015
3.17.  Psykologen som konsulent København 

Århus
København 9.-10. april 2015

22.-23. oktober 2015
26. februar 2015
10. september 2015

3.18.  Konsultativ tilgang til konflikthåndtering X
3.19.  Transkulturel psykologi X
3.20.  supervision af andre faggrupper København

Århus
København 

København
Århus

Århus 13.-14. april 2015
8.-9. juni 2015
21.-22. september 2015

2. marts 2015
27. april 2015
10. august 2015

3.21.  Ledelse og organisation Århus København 15.-16. juni 2015 4. maj 2015
3.99.  Øvrige
3.99.  stress – en psykologisk forståelse København 16.-17. april 2015 5. marts 2015
3.99 undervisningspædagogik København 17.-18. juni 2015 6. maj 2015
3.99.  Psykotraumatologi, teori og praksis Århus København 27.-28. august 2015 16. juli 2015
3.99.  supervision af andre faggrupper II – 
 Metodisk og dialogisk fokus for din praksis

København Århus 23.-24. november 2015 12. oktober 2015

Modulet vedrørende Forskning og formidling

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist 

4.0.  Forskningsmetode på Danmarks 
 Pædagogiske universitetsskole, 
 Aarhus universitet, København

København 3. februar, 25. februar, 5. marts og 
19. marts 2015

19. januar 2015

4.0.  Psykologisk institut, Aarhus universitet,   
 Århus

Århus 19. september, 3. oktober, 31. okto-
ber og 14. november 2015

1. juni 2015
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OverSigT Over KurSer

Børnemodulet – Fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist

5.2.  Barnets psykiske udvikling og 
 udviklingsforstyrrelser 

Århus København 15.-17. april og 11.-12. juni 2015 4. marts 2015

5.3.  Den psykologiske undersøgelse Århus København 4.-6. november og 9.-11. december 
2015

23. september 2015

5.4.  Valg af interventionsformer Århus København 21.-22. maj 2015 9. april 2015
 5.5.  Lovgivning og etik i relation til psykolog-
 arbejde inden for børne- og ungeområdet

København Århus 18.-19. maj 2015 6. april 2015

voksenmodulet – 
Fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist

10.2.  Assessment – systematisk klinisk udredning  
 og vurdering
 (Erstatter: Assessment og 
 differentialdiagnostik)

København Århus samlet Modul
Modul I: 24. april 2015
Modul II: 27.-29. maj 2015
Modul III: 27.-28. august og 10.-11. 
september 2015

13. mart 2015
13. marts 2015
15. april 2015
16. juli 2015

10.4.  Personlighedsforstyrrelser og personlig-  
 hedsteori 

København
Århus 

Århus 11.-13. maj 2015
9.-11. november 2015

30. marts 2015
28. september 2015

10.5.  Psykoterapeutisk behandling (Erstatter: Valg  
 af interventionsformer, voksne)

Århus 
København 

København 7.-8. maj 2015
19.-20. oktober 2015

26. marts 2015
7. september 2015

10.6.  Lovgivning og etik i relation til psykolog-
 arbejde inden for voksenområdet

Århus København 15.-16. september 2015 4. august 2015

Nye kurser for Arbejds- og organisationspsykologimodulet 
– fælles for specialistuddannelsen på det arbejds- og organisationspsykologiske område  
Gamle kurser på modulet vil stadig kunne godkendes. Mangler du nogle timer til at færdiggøre det samlede modul, suppleres op med et eller flere af 
de nye kurser. Her skal du vurdere, hvilket af de tre områder, individ, gruppe og organisation der er dækket mindst af de kurser, du har i forvejen og så 
vælge det kursus, der komplementerer de eksisterende kurser mest. Hvis du får flere timer end de 90 timer, der ligger på modulet, vil de resterende 

timer kunne godkendes på specialiseringsmodulet.

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist 

17.2.  Med individet i fokus efterår X Kursusdage vil blive oplyst ultimo 
januar 2015

17.3.  Med gruppen i fokus X  
17.4.  Med organisationen i fokus København  X 20.-21. april og 22.-24. juni 2015 9. marts 2015
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OverSigT Over KurSer

Specialiseringsmodulkurser

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist

MDI og Hamilton København 29. april 2015 18. marts 2015
Forældrekompetenceundersøgelser København

Århus
21.-22. maj 2015
28.-29. oktober 2015

9. april 2015
16. september 2015

undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn 
og unge med særlig vægt på BrIeFF og D-KeFs 

København 21.-22. oktober 2015 9. september 2015

TAT i nyt perspektiv København X 28. oktober, 19. november og 8. 
december 2015

16. september 2015

undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne 
med særlig vægt på BrIeF-V og D-KeFs

X

socio-emotionelle kompetencer hos børn – teori 
og praksis 

 København 25.-26. februar 2016 14. januar 2016

exners rorschach system, grund- eller videregå-
ende, børn eller voksne

Tilmelding til gje@dp.dk, når der er 
tilmeldinger nok vil DP forsøge at 
oprette kurserne.

Supervisorkurser 

Kursus 2015 2016 2017 Kursusdatoer
Til- og 
afmeldingsfrist

Almen supervisionsteori 
(Erstatter: Supervisionsprocessens teori og metode)  

Supervision af supervision

Århus

 
Århus

København

København

4.-6. maj og 17.-18. juni 2015

10.-11. september og 24. september. 

23. marts 2015

30. juli 2015
supervision og supervisionsteori med hovedvægt 
på KAT-supervision
(Erstatter:  Supervisionskursus)

København Århus 7.-9. september og 26.-27. oktober 
2015

27. juli 2015

supervisionsprocessens teori og metode: udvikling 
af supervisorrollen 
(Erstatter:  Supervisoruddannelsen – ”Træd i karak-
ter som supervisor” )

Hos under-
viser

Mandage 1. februar, 14. marts, 11. 
april, 23. maj, 5. september, 3. ok-
tober, 7. november og 5. december 
2016.

21. december 2015
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DeT TvÆrgÅeNDe MODuL

DET TVÆRGÅENDE MODUL
Kurserne på det tværgående modul skal give mulighed for 
faglig indsigt på tværs af specialerne med fælles basis-
discipliner eller fælles arbejdsområder. Indholdsmæssigt 
er der tale om introducerende kurser, der skal bidrage til 
en fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannel-
sesforløb. Niveaumæssigt vil den forsknings- og erfa-
ringsbaserede viden, som formidles på kurserne, være 
på postgraduat niveau, dog ikke på så højt specialiseret 
niveau som kurserne på specialiseringsmodulerne.

På kurserne på det tværgående modul kan man således 
ikke forvente at få en ”facitliste” til behandling af specielle 
kategorier af klienter eller en detaljeret gennemgang af 
mere specifikke underområder inden for et givent emne. 
Det forudsættes desuden, at kursisterne har kendskab til 
de mere basale psykologiske teorier og metoder (eksem-
pelvis diagnosesystemer).

3.1. Praktisk organisations-
psykologi

Tid og varighed
Torsdag 3. december – fredag 4. december 2015 og man-
dag 11. januar – tirsdag 12. januar 2016. 
1. og 3. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 4. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 24 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
7.000,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist 
22. oktober 2015.

underviser
Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og 
organisationspsykologi.

godkendt til
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 
3.1., 24 timer.

Kursusnr.: 150301.

3.2. Organisationspsykologi

Tid og varighed
Torsdag 7. maj – fredag 8. maj 2015. 
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist 
26. marts 2015.

underviser
Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervi-
sor i arbejds- og organisationspsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotrau-
matologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 
3.2., 12 timer.

Kursusnr.: 150302.

3.3. Sorg og krise hos børn

Tid og varighed
Torsdag 26. marts – fredag 27. marts 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
12. februar 2015.

underviser
Louise Svendsen. cand.psych., specialist i klinisk børne-
psykologi og psykotraumatologi.
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DeT TvÆrgÅeNDe MODuL

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotrau-
matologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 
3.3., 12 timer.

Kursusnr.: 150303.

3.4. Naturlige og komplicerede 
sorgreaktioner ved tab hos  
voksne (Erstatter sorg og krise hos voksne)

Tid og varighed
København: Onsdag 22. april – torsdag 23. april 2015.
Århus: Mandag 5. oktober – tirsdag 6. oktober 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
København: 12. marts 2015.
Århus: 24. august 2015.

underviser i København 
Maja O’Connor, cand.psych., ph.d. Postdoc i klinisk forsk-
ning ved Psykologisk Institut, Aarhus universitet.

underviser i Århus 
Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., specialist i psykote-
rapi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, 
klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psyko-
patologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk 
psykologi og sundhedspsykologi: 3.4., 12 timer.

Kursusnr.: 150304 og 1503041.
København: 150304.
Århus: 1503041.

3.5. Angst og depression i  
kognitivt adfærdsterapeutisk 
perspektiv

Tid og varighed
Torsdag 20. august – fredag 21. august 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
9. juli 2015. 

undervisere
Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi og psykopatologi.
Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotrau-
matologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 
3.5., 12 timer.

Kursusnr.: 150305 

3.5. Angst og depression – Teori 
og praksis med hovedvægten på 
kognitiv adfærdsterapi

Tid og varighed
Torsdag 26. november – fredag 27. november 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
15. oktober 2015.
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underviser 
Peter Dalsgaard, cand.psych., ph.d.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotrau-
matologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 
3.5., 12 timer.

Kursusnr.: 1503051.

3.6. Klinisk sexologi 

Tid og varighed
Torsdag 3. september – fredag 4. september 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
23. juli 2015.
 
underviser
Åshild Skogerbø, cand.psych., specialist i klinisk sexologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, pædagogisk 
psykologi og sundhedspsykologi: 3.6., 12 timer.

Kursusnr.: 150306.

3.7. Neuropsykologiske tilstande, 
børn

Tid og varighed
Tirsdag 1. september – onsdag 2. september 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
21. juli 2015.

underviser
Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk 
børneneuropsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og 
sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer.

Kursusnr.: 150307.

3.8. Fokus på apopleksi,  
kranietraumer og demens 

Tid og varighed
Torsdag 1. oktober – fredag 2. oktober 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
4.200,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
20. august 2015.
 
undervisere
Jens Østergaard Riis, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk neuropsykologi. 
Asmus Vogel, cand.psych., ph.d.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og 
sundhedspsykologi: 3.8., 12 timer.

Kursusnr.: 150308.
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3.9. Demensudredning

Tid og varighed
Onsdag 4. november - torsdag 5. november 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
23. september 2015.
 
underviser
Laila Øksnebjerg, cand.psych., specialist i klinisk neuropsy-
kologi. 

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 
3.9., 12 timer.

Kursusnr.: 150309.

 

Hvis du vil vide mere...
Dette hæfte er blot en oversigt over 

Dansk Psykolog Forenings kurser 2015. 

Ønsker du yderligere oplysning, herunder 
egentlige kursusbeskrivelser, findes det på 

www.dp.dk > Uddannelse 

& Kurser > Kurser > Kursusprogram 2015.

Her kan du se det komplette  

kursusprogram med alle oplysninger og 
frem for alt med en grundig beskrivelse af 

indholdet i det enkelte kursus.

3.13. Billeddannelsesteknikker 
Undervisningen foregår på engelsk

Tid og varighed
Torsdag 12. november – fredag 13. november 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
4.200,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
1.oktober 2015.

undervisere
William Barré, Msc Psych., ph.d., kursusleder.
Kathrine Skak Madsen, ph.d., Danish research Centre for 
Magnetic resonance.
Kerstin Plessen, Professor, university of Copenhagen, 
Capital region Psychiatry. 
Anke Karabanov, ph.d., Danish research Centre for Mag-
netic resonance. 
Vibe Frøkjær, ph.d., Neurobiology research unit, Copen-
hagen university Hospital rigshospitalet. 
Patrick Fisher, ph.d., Neurobiology research unit, Copen-
hagen university Hospital rigshospitalet. 

godkendt til  
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 
3.13., 12 timer.

Kursusnr.: 150313.

3.14. Psyke og soma, funktionelle 
lidelser 

Tid og varighed
Torsdag 28. maj – fredag 29. maj 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
4.200,- ekskl. moms.
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Til- og afmeldingsfrist
16. april 2015.

undervisere
Heidi Berg Nielsen, cand.psych.
Tina Birgitte Wisbach Carstensen, cand.psych., ph.d.

godkendt til
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, 
klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psyko-
patologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk 
psykologi og sundhedspsykologi: 3.14., 12 timer.

Kursusnr.: 150314.

3.15. Familieterapi: teori og  
intervention i

Tid og varighed
Tirsdag 2. juni – onsdag 3. juni 2015. 
1. dag 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
21. april 2015.

underviser
Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervi-
sion i pædagogisk psykologi.

godkendt til
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neu-
ropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk 
psykologi: 3.15., 12 timer.

Kursusnr.: 150315.

3.16. Familieterapi: teori og  
intervention ii

Tid og varighed
Tirsdag 29. september – onsdag 30. september 2015. 
1. dag 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
18. august 2015.

underviser
Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervi-
sion i pædagogisk psykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neu-
ropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk 
psykologi: 3.16., 12 timer.

Kursusnr.: 150316.

3.17. Psykologen som konsulent

Tid og varighed
København: Torsdag 9. april – fredag 10. april 2015.
Århus: Torsdag 22. oktober – fredag 23. oktober 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
København: 26. februar 2015.
Århus: 10. september 2015. 
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underviser 
Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psyko-
terapi og arbejds- og organisationspsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, 
klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopa-
tologi og pædagogisk psykologi, 3.17., 12 timer.

Kursusnr.: 150317 & 1503171.
København: 150317.
Århus: 1503171.

3.20. Supervision af andre  
faggrupper

Tid og varighed
København: Mandag 13. april – tirsdag 14. april 2015.
Århus: Mandag 8. juni - tirsdag 9. juni 2015. 
København: Mandag 21. september – tirsdag 22. septem-
ber 2015. 
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
København: 2. marts 2015.
Århus: 27. april 2015.
København: 10. august 2015.

underviser
Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, 
klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psyko-
patologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk 
psykologi og sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer.

Kursusnr.: 150320 & 1503201 & 1503202.
København: 150320.
Århus: 1503201.
København: 1503202.

3.21. Ledelse og organisation

Tid og varighed
Mandag 15. juni – tirsdag 16. juni 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted 
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
4. maj 2015. 

underviser
Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og orga-
nisationspsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og 
sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer.

Kursusnr.: 150321.

3.99. Stress – en psykologisk  
forståelse 

Tid og varighed
Torsdag 16. april – fredag 17. april 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris 
4.200,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
5. marts 2015.

undervisere
Karen Brimnes Damholt, cand.psych., specialist og super-
visor i psykoterapi.
Mette Kjær Barfort, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi.
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godkendt til 
specialistuddannelserne i klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotrau-
matologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer.
specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 
18.4.4.2.6.7., 12 timer.

Kursusnr.: 1503991.

3.99. undervisnings pædagogik 

Tid og varighed
Onsdag 17. juni – torsdag 18. juni 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris 
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
6. maj 2015.

underviser
Thomas Harboe, centerleder, ph.d., Det samfundsviden-
skabelige Fakultet, København universitet.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsyko-
logi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, 
psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 
timer.

Kursusnr.: 1503992.

3.99. Psykotraumatologi – Teori 
og praksis

Tid og varighed
Torsdag 27. august – fredag 28. august 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
16. juli 2015.

underviser
Anders Korsgaard Christensen, cand.psych., specialist og 
supervisor i psykotraumatologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopato-
logi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk
psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer.

Kursusnr.: 1503993.

3.99. Supervision af andre  
faggrupper ii – Metodisk og  
dialogisk fokus for din praksis

Tid og varighed
Mandag 23. november – tirsdag 24. november 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris 
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
12. oktober 2015.

underviser
Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi.

godkendt til 
specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsy-
kologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, 
klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psyko-
patologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk 
psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer.

Kursusnr.: 1503994.

DeT TvÆrgÅeNDe MODuL
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MODuLeT veDrØreNDe
FOrSKNiNg Og FOrMiDLiNg

MODULET VEDRØRENDE
FORSKNING OG FORMIDLING

4.0. Forsknings- og formidlings-
modulet
Aarhus universitet, Campus emdrup, København, og 
Psykologisk Institut, Aarhus universitet, Århus, har i 
samarbejde med Dansk Psykolog Forening udformet et 
program med henblik på at gennemføre hele modulet 
samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbej-
delse af det skriftlige arbejde og en formidlingsdel. Delene 
gennemføres successivt.
Forsknings- og formidlingsmodulet er programsat til gen-
nemførelse inden for en 6-8-måneders periode.

godkendelser 
Alle specialistuddannelserne: Når hele forløbet er gen-
nemført tilfredsstillende, er forsknings- og formidlings-
modulet godkendt.

Aarhus universitet, Campus emdrup, København. 
Teoridelen er placeret 3. februar, 25. februar, 5. marts og 
19. marts 2015. Alle dage kl. 9:30-16:30.

Sted 
Aarhus universitet, Campus emdrup, København.

Pris 
15.900,- kr. inkl. moms, inkl. forplejning.

Tilmeldingsfrist 
19. januar 2015. 
se program, litteratur og tilmelding her: http://edu.au.dk/
uddannelse/kurserogefteruddannelse

Psykologisk institut, Aarhus universitet, Århus 
Teoridelen er placeret 19. september, 3. oktober, 31. okto-
ber og 14. november 2015.

udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning 
påbegyndes under teoridelen og foregår med vejledning 
frem til maj 2016. selve formidlingen kan eventuelt finde 
sted efter denne dato.

Sted 
Psykologisk Institut, Aarhus universitet, Bartholins Allé 
9, 8000 Århus C.

Pris 
15.900,- kr. for hele forløbet, inkl. moms og forplejning.

Tilmeldingsfrist 
1. juni 2015.
Tilmelding til Annie Dolmer, Psykologisk Institut, tlf. 87 16 
57 94, annie@psy.au.dk

Flere detaljer om modulet kan ses på:
http://psy.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse
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5.3. Den psykologiske  
undersøgelse

Tid og varighed
Onsdag 4. november – fredag 6. november og onsdag 9. 
december – fredag 11. december 2015.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 3., 5. og 6. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 36 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris 
10.400,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
23. september 2015.

undervisere
Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk 
børnepsykologi.  
Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i 
børne- og ungdomspsykiatri. 
Heidi Toft Olesen, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børneneuropsykologi.

godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på 
børneområdet: 5.3., 36 timer.

Kursusnr.: 150503.

5.4. valg af interventionsformer, 
børn 

Tid og varighed
Torsdag 21. maj – fredag 22. maj 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris 
3.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
9. april 2015.

underviser
Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervi-
sor i psykoterapi.  

BØrNeMODuLeT

BØRNEMODULET
Kurserne på børnemodulet skal sikre, at den kommende 
specialist besidder en bred teoretisk viden inden for 
børneområdet med særlig vægt på kendskab til udred-
ning. Børnemodulet skal sikre, at psykologen er i stand 
til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske 
forstyrrelser hos børn og unge. Psykologen skal via bør-
nemodulet opnå indsigt i diagnosesystemer og
klassificering af dysfunktioner hos børn og unge samt 
sættes i stand til at vurdere relevante interventions-
former og mulige visitationsfordele. Den kommende 
specialist skal på børnemodulet erhverve kendskab til 
nyere forskning inden for området og viden om relevant 
lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse 
med psykologarbejde inden for børneområdet.

5.2. Barnets psykiske udvikling 
og udviklingsforstyrrelser

Tid og varighed
Onsdag 15. april – fredag 17. april og torsdag 11. juni – fre-
dag 12. juni 2015.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris 
9.500,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
4. marts 2015.

undervisere
Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk 
børnepsykologi.  
Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i 
børne- og ungdomspsykiatri. 

godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på 
børneområdet: 5.2., 30 timer.

Kursusnr.: 150502.
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Hvor holdes kurset

KØBENHAVN:

Dansk Psykolog Forening
stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

AARHUS:

Arosgården, Fiskergade 41, 4., 
8000 Aarhus C.

BØrNeMODuLeT

godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på 
børneområdet: 5.4., 12 timer.

Kursusnr.: 150504.

5.5. Lovgivning og etik i relation 
til psykologarbejde inden for 
børne- og ungeområdet

Tid og varighed
Mandag 18. maj – tirsdag 19. maj 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted 
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
4.200,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
6. april 2015. 

undervisere
Svend Hjerrild, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi.
Bente Adolphsen, cand.jur.

godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på 
børneområdet: 5.5., 12 timer.

Kursusnr.: 150505.

VOKSENMODULET
Kurserne på voksenmodulet skal sikre, at den kommende 
specialist besidder en bred teoretisk viden inden for vok-
senområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. 
Voksenmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at 
foretage en faglig metodisk udredning af psykiske for-
styrrelser hos voksne. Psykologen skal via voksenmodu-
let opnå indsigt i at kunne stille, beskrive og formidle for-
slag til diagnoser samt kunne visitere til rette behandling 
på et dokumenteret grundlag. Den kommende specialist 
skal på voksenmodulet erhverve kendskab til nyere forsk-
ning inden for området og viden om relevant lovgivning 
og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykolo-
garbejde inden for voksenområdet.

10.2. Assessment – Systematisk 
klinisk udredning og vurdering
 (Erstatter assessment og differentialdiagnostik)

Tid og varighed
Modul I: Fredag 24. april 2015. 
Modul II: Onsdag 27. maj – fredag 29. maj 2015.
Modul III: Torsdag 27. august – fredag 28. august og tors-
dag 10. september- fredag 11. september 2015.
1., 2. 4. og 6. dag kl. 10.00-17.00 og 3., 5. og 7. dag kl 9.00-
16.00.
samlet varighed: 48 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
samlet pakke: 14.500,- ekskl. moms.
Modul I: 1.950,- ekskl. moms.
Modul II: 6.600,- ekskl. moms.
Modul III: 7.300,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
samlet pakke: 13. marts 2015.
Modul I: 13. marts 2015.
Modul II: 15. april 2015.
Modul III: 16. juli 2015.

undervisere
Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i 
psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psyko-
patologi.
Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialpsykolog i psykia-
tri, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi.
Claus Werchmeister, cand.psych.



Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist og super-
visor i psykopatologi.
Mikkel Arendt, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i 
psykopatologi.

godkendt til 
Voksenmodulet – fælles for specialistuddannelserne på 
voksenområdet: 10.2., 6, 18, 24 eller 48 timer.

Kursusnr.: 
Samlet pakke: 151002.
Modul i: 1510021.
Modul ii: 1510022.
Modul iii: 1510023.

10.4. Personlighedsforstyrrelser 
og personlighedsteori

Tid og varighed
København: Mandag 11. maj – onsdag 13. maj 2015.
Århus: Mandag 9. november – onsdag 11. november 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 3. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 18 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
6.600,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
København: 30. marts 2015.
Århus: 28. september 2015.

undervisere i København 
Kraka Ingeborg Bjørnholm, speciallæge i børne- og ung-
domspsykiatri.
Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d.

undervisere i Århus 
Mickey Kongerslev, cand.psych., ph.d.
Sune Bo Hansen, cand.psych., ph.d.

godkendt til 
Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne 
på voksenområdet: 10.4., 18 timer.

Kursusnr.: 151004 & 1510041.
København: 151004.
Århus: 1510041.

10.5. Psykoterapeutisk  
behandling
(Erstatter valg af interventionsformer, voksne)

Tid og varighed
Århus: Torsdag 7. maj – fredag 8. maj 2015.
København: Mandag 19. oktober – tirsdag 20. oktober 
2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 3. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
3.900,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
Århus: 26. marts 2015.
København: 7. september 2015.

underviser
Michael Kaster, cand.psych., specialist i psykoterapi og 
klinisk børnepsykologi. 

godkendt til 
Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne 
på voksenområdet: 10.5., 12 timer.

Kursusnr.: 151005 & 1510051.
Århus: 151005.
København: 1510051.

10.6. Lovgivning og etik i  
relation til psykologarbejde inden 
for voksenområdet

Tid og varighed
Tirsdag 15. september – onsdag 16. september 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted 
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
4.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
4. august 2015.
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ARBEJDS- OG ORGANISATIONS-
PSYKOLOGIMODULET

Kurserne på arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, 
at den kommende specialist besidder en bred teoretisk 
viden inden for området med særlig vægt på kendskab 
til udredning og intervention. Arbejds- og organisations-
modulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage 
fagligt relevante og metodisk forsvarlige udredninger af 
problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-, 
organisations- og samfundsniveau. Psykologen skal via 
modulet opnå indsigt i forskellige metoders forankring og 
deres praktiske og teoretiske anvendelighed, herunder 
deres begrænsninger. Psykologen skal endvidere gøres 
i stand til at vælge relevante interventionsformer med 
dokumenteret effekt. Den kommende specialist skal 
på arbejds- og organisationsmodulet opnå kendskab 
til udviklingstendenser inden for feltet samt viden om 
lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med 
arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsopgaver. 
endelig skal det sikres, at psykologen er i stand til at 
trække på relevante teorier fra andre specialeområder.

17.2. Med individet i fokus

Tid og varighed
Kurset vil formentlig blive afholdt i efteråret 2015. under-
visningsdage vil blive annonceret på www.dp.dk senest 
ultimo januar 2015.

varighed: 30 timer.

Sted
Oplyses senest ultimo januar 2015.

Pris
9.500,- ekskl. moms.

godkendt til 
specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 
17.2., 30 timer.

Kursusnr.: 151702.

ArBejDS- Og OrgANiSATiONS-
PSyKOLOgiMODuLeT

undervisere
Jytte Gandløse, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi og klinisk børneneuropsykologi. 
Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervi-
sor i psykoterapi.  

godkendt til 
Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne 
på voksenområdet: 10.6., 12 timer.

Kursusnr.: 151006.

Det var et godt kursus, hvor 
man kom godt rundt om-
kring indholdet, opmærk-
somhedspunkter og andet i 
udarbejdelsen af en foræld-
rekompetenceundersøgel-
se. Kurset var tilrettelagt 
således, at man både som 
novice og erfaren psykolog 
fik et stort udbytte.

(Kursusdeltager, 2014)

 

Kompetent undervisning, 
som gav mig lyst til at lære 
mere. Kurserne må gerne 
blive genopslået hurtigere, 
så der bliver plads til flere. 
jeg var så oplivet og optaget, 
at jeg har fortalt alle, der 
ville høre om det, lige siden.

(Kursusdeltager, 2014)



Kurser 2015       19

KurSer PÅ SPeCiALiSeriNgSMODuLerNe

17.4. Med organisationen i fokus 

Tid og varighed
Mandag 20. april – tirsdag 21. april og mandag 22. juni – 
onsdag 24. juni 2015.
1. og 3. dag kl. 10.00-17.00 og 2. 4. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
9.500,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
9. marts 2015.

undervisere
Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psyko-
terapi og arbejds- og organisationspsykologi. 
Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og 
organisationspsykologi.
 
Ny ordning
specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 
17.4., 30 timer.

Kursusnr.: 151704.

KURSER PÅ SPECIALISERINGS-
MODULERNE

MDi og Hamilton 

Tid og varighed
Torsdag 29. april 2015.
Kl. 10.00-17.00.
Varighed: 6 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
1.950,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
18. marts 2015.

underviser
Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d.

Ny ordning
specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 
3.99., 6 timer. 
specialistuddannelse i psykoterapi, voksne: 12.4.4.2.1., 6 
timer. 
specialistuddannelse i sundhedspsykologi, voksne: 
11.4.4.2.1., 6 timer. 
specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.2., 
6 timer. 
specialistuddannelse i psykopatologi: 13.4.4.2.1., 6 timer. 

Kursusnr.: 15801.

Forældrekompetenceunder-
søgelser 

Tid og varighed
København: Torsdag 21. maj – fredag 22. maj 2015.
Århus: Onsdag 28. oktober – torsdag 29. oktober 2015. 
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
4.300,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
København: 9. april 2015.
Århus: 16. september 2015.

undervisere
Helge Kolodziej, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi. 
Knud Hjulmand, cand.psych., specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi.
Rikke Schwartz, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi og supervisor i klinisk børnepsykologi.
Malene Rosenstand Schacht, cand.psych., specialist i 
klinisk børnepsykologi.
Birgitte Helmstedt, cand.psych.
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godkendt til 
specialistuddannelse i psykopatologi: 13.4.4.2.2., 12 timer.
specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.2., 
12 timer.
specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: 8.4.4.2.1., 
12 timer.

Kursusnr.: 15802 & 15804.
København: 15802.
Århus: 15804.

undersøgelse af eksekutive funk-
tioner hos børn og unge særlig 
med vægt på BrieF og D-KeFS

Tid og varighed
Onsdag 21. oktober – torsdag 22. oktober 2015.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
4.300,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
9. september 2015.

undervisere
Nina Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi.
Ann-Marie Low, cand.psych., specialist i neuropsykologi. 

godkendt til 
specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: 
7.4.4.2.2., 3 timer og 7.4.4.2.3., 9 timer.
specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.2., 
12 timer. 
specialistuddannelse i psykoterapi, børn: 12.4.4.2.1., 12 
timer.
specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: 8.4.4.2.1., 
12 timer  

Kursusnr.: 15803.

TAT i nyt perspektiv

Tid og varighed
Onsdag 28. oktober, torsdag 19. november og tirsdag 8. 
december 2015. 
Alle dagene kl. 10.00-17.00.
Varighed: 18 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
5.850,- ekskl. moms. 

Til- og afmeldingsfrist
16. september 2015.

underviser
Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og 
supervisor i psykoterapi.

godkendt til 
specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.6.6.2.2., 
18 timer.
specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: 
12.4.4.2.1., 18 timer.
specialistuddannelse i psykopatologi: 13.4.4.2.2., 18 timer.

Kursusnr.: 15805.

Socio-emotionelle kompetencer 
hos børn – teori og praksis

Tid og varighed
Torsdag 25. februar -fredag 26. februar 2016.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
2 dages samlet forløb – kursusnr. 15806
4.900,- ekskl. moms.
Deltagelse på 1. dagen med Judi Mesman – kursusnr. 
15807
2.500,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
14. januar 2016.
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Formidlingen var storartet. 
Balancen mellem formid-
ling af viden, eksempli-
ficeringer og øvelsen var 
meget fin. Desuden var der 
et flow og en kompleksitet 
i formidlingen, som var 
fængende, engagerende 
og underholdende.

(Kursusdeltager, 2014)

 

Der var relevante differen-
tialdiagnostiske overve-
jelser og problemstillinger 
og kompetente svar på 
spørgsmålene. Kursushol-
deren brændte for sagen og 
leverede nogle levende og 
respektfulde beskrivelser.

(Kursusdeltager, 2014)

undervisere
Judi Mesman, Professor of Diversity in Parenting and 
Development, Leiden university, Holland.
Mette Skovgaard Væver, cand.psych., ph.d., specialist i 
psykoterapi.
Nina Madsen Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsy-
kologi.

godkendt til
specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi, 1. dag: 
6.4.4.2.1., 6 timer, 2. dag: 6.4.4.2.2., 6 timer. 
specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi 1. dag: 
7.4.4.2.1., 3 timer og 7.4.4.2.3., 3 timer. 2. dag: 7.4.4.2.3., 3 
timer 7.4.4.2.4., 3 timer. 
specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: 
3.999., 6 eller 12 timer

Kursusnr.: 15806 for 2 dage, og 15807 for dagen 
med judi Mesman.
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Almen supervisionsteori
(Erstatter supervisionsprocessens teori og metode)

Tid og varighed
Mandag 4. maj – onsdag 6. maj og onsdag 17. juni – torsdag 
18. juni 2015. 
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00. 
Varighed: 30 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
9.500,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
23. marts 2015.

undervisere
Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d., specialist- og 
supervisor i psykoterapi.
Jan Nielsen, cand.psych., ph.d., specialist- og supervisor i 
psykoterapi.

godkendt til 
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 
timer.

Kursusnr.: 15194.

Obs! I forlængelse af dette kursus er der mulighed for at 
tilmelde sig de 20 timers supervision af supervision på 
kursusnr. 15193.

Supervision og supervisionsteori 
med hovedvægt på KAT-super-
vision (Erstatter supervisionskursus)

Tid og varighed
Mandag 7. september – onsdag 9. september og mandag 
26. oktober – tirsdag 27. oktober 2015. 
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 3. og 5 dag kl. 9.00-16.00. 
Varighed: 30 timer.

Sted
Dansk Psykolog Forening, København. eksternat.

Pris
9.500,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
27. juli 2014.

undervisere
Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialpsykolog i psykia-
tri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi.
Merete Metz Mørch, cand.psych., specialist og supervisor i 
psykoterapi. 
Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d., specialist og 
supervisor i psykoterapi. 
Krista Nielsen Straarup, cand.psych., specialist og supervi-
sor i psykoterapi og specialpsykolog i voksenpsykiatrien.

godkendt til
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 
timer.

Kursusnr.: 151941.

Supervision af supervision

Tid og varighed
Torsdag 10. september – fredag 11. september og torsdag 
24. september 2015.
1. og 3. dag kl. 10.00-17.30 og 2. dag kl. 9.00-17.00.
Varighed: 20 timer.

Sted
Arosgården, Århus. eksternat.

Pris
7.200,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
30. juli 2015.

undervisere
Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d., specialist- og 
supervisor i psykoterapi.
Jan Nielsen, cand.psych., ph.d., specialist- og supervisor i 
psykoterapi.

godkendt til 
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.3., 20 
timer.

Kursusnr.: 15193.

SuPerviSOr-TrÆNiNgSKurSer
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Supervisionsprocessens teori  
og metode: udvikling af super-
visorrollen (Erstatter supervisoruddannelse   
”Træd i karakter som supervisor”)

Tid og varighed
Mandage 1. februar, 14. marts, 11. april, 23. maj, 5. septem-
ber, 3. oktober, 7. november og 5. december 2016.
Alle dagene kl. 9.30-16.15.
Varighed: 50 timer.

Sted
Hos underviser, Klinikken, Jernbanegade 14, st.tv., 4700 
Næstved.

Pris
16.900,- ekskl. moms.

Til- og afmeldingsfrist
21. december 2015.

underviser
Grethe Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i psy-
koterapi og i klinisk børnepsykologi. Privatpraktiserende 
psykolog.

godkendt til 
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.3., 20 
timer, og 19.2.4., 30 timer.

Kursusnr.: 151934.

Du kan tilmelde dig kurser elektronisk via Mit DP på www.dp.dk
Logger du ind som medlem, udfyldes blanketten automatisk med dine data.

Gå ind på:

www.dp.dk
› uddannelse & kurser
› Kurser
› Kursusprogram 2015
Her findes yderligere oplysning om kursernes indhold.

Tilmeld dig på www.dp.dk
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