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Den frivillige organisation 
NEFOS
www.nefos.dk

Tilmeld dig på: kursus@nefos.dk 

I NEFOS er der 
forskellige former for supervision 

Gruppesupervision 
ydes altid af eksterne supervisorer 

med bred og solid faglig erfaring fra psykiatrien. 

Kollegial supervision/sparring 
kan fås ved en af de regionale faglige koordinatorer 

eller ved faglig leder.

Individuel supervision 
– ved faglige eller mere personlige/private udfordringer 

kan psykiater Anna Knudsen kontaktes på tlf. 6127 5903.

undervisning 
i efteråret 2017

reserver flg. datoer for Odense:
29. august , 12. september: Verdensdagen for selvmordsforebyggelse,  

26. september, 31. oktober og 28. nov. 
(Datoerne i København og Århus er ikke fastlagt endnu.)  Sæt kryds i din kalender nu 

for dagene med 
undervisning og supervision

Ajourført jan. 2017



31. januar 2017 kl. 16.30-19.00:
Den gode kommunikation 
og åbne dialog
Med teori og praktiske øvelser 
v/ Jan Foss

28. februar 2017 kl. 16.30-19.00:
Faktuel og basal viden om 
selvmord og selvmordsforsøg
Det at kunne definere selvmord, selvmordsforsøg
og mislykkede selvmord. Holdninger til selv-
mordsadfærd, og holdningers betydning i et selv-
mordsforebyggende arbejde.
v/ Elene Fleischer
 
28. marts 2017 kl. 16.30-19.00: 
2-sporsmodellen 
Supplement til – eller erstatning af den traditio-
nelle fasemodel.
v/ Liselotte Kragh

1. april 2017 kl. 10.00-15.00:
Temadag : ”Skam og dens betydning”
”Skam er ikke blot at opleve sig lukket ude af 
flokken, men også at føle sig lukket ude af det

menneskelige fællesskab. At føle sig skamfuld, 
ensom og forkert, er også at føle sig sat udenfor 
menneske-kollektivet. 
Glæd jer til en indholdsrig dag med god plads til 
jeres spørgsmål og med diskussion både i grupper 
og i plenum.
v/ Chefpsykolog Lars J. Sørensen
25. april 2017 kl. 16.30-19.00:
Børne- ungesamtaler
Udfordringer og relationsskabelse, når barnet si-
ger: ”Det ved jeg ikke, eller bare trækker på skuld-
rene”. 
v/Repræsentant fra ”Headspace”
30. maj 2017 kl. 16.30-19.00:
Modeller anvendt i rådgivningsarbejdet
Præsentation og gennemgang af anvendelige mo-
deller i brugerarbejdet.
v/ Forskellige oplægsholdere
20. juni 2017 kl. 16.30-19.00:
Medarbejdermøde 
Hygge og god mad samt status på foråret 2017 og 
visioner for efteråret.
v/ Ove og Elene m. fl.

21. marts kl. 16.30-19.00: 
Faktuel og basal viden om selvmord 
og selvmordsforsøg
Det at kunne definere selvmord, selvmords-
forsøg og mislykkede selvmord. Holdninger 
til selvmordsadfærd, og holdningers betyd-
ning i et selvmordsforebyggende arbejde. 
v/Elene Fleischer.

9. maj kl. 16.30-19.00 
Modeller anvendt i rådgivningsarbejdet
Præsentation og gennemgang af anvendelige 
modeller i brugerarbejdet.
v/Forskellige oplægsholdere

undervisning i Odense (Ejlskovsgade 13. 2. sal)

undervisning i København 
(Borgergade 28)

undervisning i Århus 
(Grønnegade 80, øverst oppe)
7. marts kl. 16.30-19.00: 
Faktuel og basal viden om selvmord og 
selvmordsforsøg
Det at kunne definere selvmord, selvmordsfor-
søg og mislykkede selvmord. Holdninger til 
selvmordsadfærd, og holdningers betydning i 
et selvmordsforebyggende arbejde. 
v/Elene Fleischer.

2. maj kl. 16.30-19.00   
Modeller anvendt i rådgivningsarbejdet
Præsentation og gennemgang af anvendelige 
modeller i brugerarbejdet.
v/Forskellige oplægsholdere

Hvorfor er det nødvendigt med supervision?

Supervision

Gruppe-Supervision 
- i Odense 

(Ejlskovsgade 13 1.sal)

 

3. januar  kl. 17.00-19.00

7. februar  kl. 17.00-19.00

14. marts  kl. 17.00-19.00

11. april  kl. 17.00-19.00

9. maj  kl. 17.00-19.00

6. juni  kl. 17.00-19.00

Som rådgiver i NEFOS indgår vi i en 
relation med et menneske, der har søgt 
støtte og rådgivning hos os. 

Vi kommer i kontakt med et andet men-
neskes følelser af sorg, frustration, vrede 
og håbløshed. Meget naturligt kan det 
påvirke vort eget følelsesregister, og 
ubevidst udløse et ønske om f.eks. at be-
fri denne person fra sine smerter, ‘fikse 
problemet’, gøre en forskel, eller der kan 
opstå en irritation eller antipati over for 
personen.

For at have en bevidsthed om os selv i 
rådgivningen, og dermed det arbejde vi

laver i NEFOS, vægtes den månedlige 
supervision højt. 

Det er her, vi vender de udfordringer 
med hinanden, der kan opstå i rådgiv-
ningsrelationen med vores brugere. Det 
er her, vi bliver klædt godt og profes-
sionelt på, og derfor fremstår autentiske 
i mødet med brugere i NEFOS.

Løbende motiverende undervisning og 
den månedlige supervision er en garan-
ti for fortsat personlig udvikling og ud-
videlse af ens professionelle værktøjs-
kasse. 
– Vel mødt.

Gruppe-Supervision 
- i København 

Carl Johans Gade 9, Kbh. Ø.
 

18. januar  kl. 16.30 -18.00

16. februar  kl. 16.30-18.30

14. marts  kl. 16.30-18.30

19. april  kl. 16.30-18.30

18. maj  kl. 16.30-18.30

21. juni  kl. 16.30-18.30

Supervisor: Jesper lai Knudsen, 
tlf. 2476 3112

mail@nyeperspektiver.dk
 

Supervisor: hanne frandsen,
tlf. 6172 6208  

hanne_jambo@hotmail.com 


