
Kurser ved www.LSRT.dk 

 

 

Supervision / opfølgning på:   

 

Intervention på individuelt plan i 

relation til akutte traumer 

 

ved psykolog Louise Svendsen 

 

fredag den 24. februar 2023  

kl 9-15:30 i Storkøbenhavn 

 

 

 

Du inviteres til en åben supervisionsdag, fordi du tidligere har deltaget på kursus v. 

Louise Svendsen om individuelle interventionsmetode rettet mod personer, der har været 

udsat for akutte traumer. På kurset blev du introduceret og trænet i mange forskellige 

tilgange, og vi ved alle af erfaring, det kræver øvelse, supervision, feedback og 

finpudsning at blive bedre til noget. Derfor er vi nogle stykker, der har taget initiativ til 

en supervisions- og træningsdag, hvor vi går i dybden med de af metoderne, du gerne vil 

have mere fokus på. Mest oplagt er formentlig Tapping, QiGong, SE og måske 

hypnoterapien. Der er selvfølgelig også plads på dagen til at vende klientsager. 

 

Hvis der er stemning for det, kan vi efterfølgende aftale nye datoer til enten åben 

supervision eller en fast gruppe. 

 

Godkendelse: 

Dagen tæller for 6 timers supervision, og der er plads til max 8 deltagere. Således kan du 

få et supervisionsbevis til brug for din specialistuddannelse. 

 

Supervisor:  

Louise Svendsen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi og 

klinisk børnepsykologi. www.LSRT.dk 

 

Sted: Storkøbenhavn/Lyngby 

Tid: fredag den 21. februar 2023 kl. 9-15:30 (med mulighed for længere, hvis I bliver 

mere end 6 personer). Vi begynder til tiden så kom lidt før og få kaffe i koppen. Vi sørger 

for the, kaffe og vand. Du skal selv sørge for din øvrige forplejning.  

 

Pris: 6 timers supervision kr 10.722, som deles ligeligt mellem de deltagende 

supervisander. 

 

http://www.lsrt.dk/


Tilmelding: er bindende og skal ske via samtidig betaling og tilmelding på webben 

www.lsrt.dk/kursus. Ved tilmelding på webben bedes du med det samme betale et 

depositum på kr. 1000 til vores bankkonto reg: 2266 knt: 0751868235. Mærket: navn 

+supdag. Først ved betaling er din plads reserveret og din tilmelding vil herefter blive 

færdigregistreret. Restbeløbet vil blive opkrævet seneste 1 uge før vi mødes, når vi ved, 

hvor mange vi bliver. 

 

Tilmelding skal ske via webben og ved samtidig betaling www.LSRT.dk/kursus. Der 

modtages kun individuelle tilmeldinger.  

 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på klinik@LSRT.dk eller tlf.2624 4064.  

http://www.lsrt.dk/kursus
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