
Undervisere på kurset er: 

Psykolog, ledelse og udviklingssygeplejerske 
på Hospice Limfjord samt evt. 
gæsteunderviser 

 

Kurset afholdes på Hospice Limfjord  

9-11 juni 2020 fra kl. 9-15 

 

Pris: 2500 kr. pr. deltager inkl. forplejning.  

Tilmeldingsfrist : 15. maj 2020 

Tilmeldingen er bindende. Max 10 deltagere. 

Først til mølle princip 

  

Kurset er støttet af donationsmidler til 
Hospice Limfjord med et ønske om at 
udbrede den viden og erfaring som hospice 
har oparbejdet.  

 

Hospice Limfjord 

Kompagnigade 11 

7800 Skive 

Tlf.: 96148700 

Fax: 96148729 

e-mail: info@hospicelimfjord.dk 

 

 

 

Tilmelding er bindende og foretages  

via vores hjemmeside: 

  www.hospicelimfjord.dk/kurser-og-

foredrag/ 

 

TILMELDING 

D A T O  O G  U N D E R V I S E R E  

Kollegial 

Supervision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 kursustilbud fra Hospice Limfjord 

til sygeplejersker 
 

https://hospicelimfjord.dk/kurser-og-foredrag/


Velkommen til et 
kursus som sætter 
fokus på, hvordan 
man i et team af 
kollegaer kan afvik-
le samtaler om 
problemfyldte 
praksissituationer, 
samt hvordan man 
selv kan forblive 
robust. 

 

Kurset henvender sig til sygeplejersker, 
som i deres arbejde har ansvar for at 
vejlede/supervisere kollegaer, og gerne 
vil udvikle sin viden om og evne til at 
samtale om egen praksis 

 

Kollegial Supervision og personlig robusthed 

Indhold på kurset(3 dage): 

Kurset  er bygget op om tre temaer: 

At være i kontakt med sig selv og andre 

Hvad kan spille ind på den måde, vi reage-
rer på, når vi står i en svær situation? 

Personlighedstyper—Vi er alle forskellige, 
heldigvis! 

Mindfulness som middel 

 

 Metoder til kollegial supervision: 

Oplæg om forskellige metoder med hoved-
fokus på:  

 Systemisk supervision med en super-
visand, en supervisor og et reflekte-
rende team  

 Lejrbål metoden med bevidning  

 Sygeplejefortællinger med en narra-
tiv og sansende tilgang 

 

Vejledning og supervision i hverdagen 

Hvordan spiller den organisatoriske ramme 
ind? 

Hvilke muligheder er der for sygeplejefaglig 
vejledning i hverdagen? 

 

 

. 

 

   

Undervisningsform: 

Undervisningsformen vil veksle mellem op-
læg og drøftelser  samt øvelser, hvor du er 
aktiv 

Du skal som kursist være indstillet på at 
medbringe egne praksissituationer-/
eksempler. Mere information herom inden 
kursusstart. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs7I25m5fdAhVNJFAKHdh9BHYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkbraunercounselling.blog%2F2018%2F01%2F18%2Fin-supervision-a-model%2Fcomment-page-1%2F&psig=AOvVaw09hfMr30o

