Workshop i supervision af supervision på Liselund, Slagelse d. 23/11-18

Til efterårets supervisionsworkshop har vi inviteret Lars Bo Jørgensen og Hanne Larsson, begge uddannede
psykologer og supervisorer tilknyttet Institut for Gruppeanalyse (IGA). Dette ud fra et ønske om at have
særligt fokus på gruppeprocesser. Vi ser på de dynamiske faktorer i individet, i supervisionsrelationen og i
supervisionsgruppen. Disse faktorer kan både opleves og fungere som forstyrrende elementer og som
kilder til informationen om supervisionsmaterialet og om supervisor/terapeut. Det betyder, at vi inddrager
associationer, mentalisering, psykisk forsvar, parallel processer og det ubevidste. Metoden er nysgerrig
undersøgelse, hypotesedannelse og refleksion.
I gruppeanalytisk supervision har supervisionsgruppen en særlig betydning, hvor fænomener som resonans
og spejling er med til, at supervisanden får en større forståelse af behandlingsrelationens problematiskesåvel som ressourcefyldte sider. Det bliver således en undersøgelse af, hvad der “siges og ikke siges” og en
undersøgelse af, hvordan kommunikationsprocessen kan (gen)etableres). Supervisionsgruppens flere “ører
og stemmer” giver mulighed for nuancering og overblik i sin helhed.

Program:
9.00 – 9.30:

Velkomst og kaffe

9.30 – 12.00:

Præsentation. Oplæg om teori og metode ved individuel supervision og supervision i gruppe. Hvilke
parametre, tekniske og dynamiske, skal man være opmærksom på, når man vælger
metode? Spørgsmål og diskussion
Øvelse: Deltagere gennemfører en supervision i fishbowl med efterfølgende refleksion over
supervisionsmetode og –forløb.

12 .00– 13.00: Frokost
13.00 -16.00:

Øvelser: kan gennemføres som parallelle grupper med hver sin konsulent og/eller som
fishbowl afhængigt af hvor mange der ønsker at give /modtage supervision. Der kan medbringes cases
fra supervisionsgrupper eller cases fra klinikken.

16.00-17.00:

Opsamling og evaluering.

Konsulenterne vil levere indledende oplæg, kan deltage i en supervisionsgruppe, vil deltage i refleksionen og evt. give
korte teoretiske kommentarer undervejs og i opsamlingen.
Målgruppe:

Læger med interesse i supervision samt supervisorer (læger og ikke-læger)

Sted:

Kursuscenter Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Tilmelding:

Mail til Annette Gehrs asg@dsam.dk inden d. 1/11-18

Betaling:

Betaling til SSSAP, reg. nr. 6771, kontonummer 6277531 i Lægernes Pensionsbank med angivelse af
deltagernavn. Medlemmer Kr. 2000,00, ikke medlemmer 2500,00.

