Kompetencecenter for Psykoterapi og Institut for Gruppeanalyse
byder dig som kursist velkommen til MBT-G-uddannelsen 2017/2018!
Dette velkomstbrev har til formål at give dig som kursist vigtig information om MBT-G-uddannelsen, så du
kan starte forberedt på uddannelsen.
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til læger og psykologer samt andet sundheds- eller socialfagligt personale, som
arbejder psykoterapeutisk med grupper og har interesse for mentaliseringsbaseret gruppeterapi.
Uddannelsen kan også være relevant for miljøpersonale, der arbejder med mentaliseringsbaseret
miljøterapi og for organisationspsykologer.
Godkendelse af Dansk Psykolog Forening
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening (DP) som led i Specialistuddannelse i Psykoterapi for
voksne i forhold til Anden teoretisk referenceramme med en psykodynamisk referenceramme som
grundlagsteori (jf. 12.4.4.2.3.).
Kompendium
For at gøre det nemt og overskueligt har vi samlet litteraturen til de enkelte workshops i et kompendium.
Litteraturen er inddelt i obligatorisk undervisningsrettet litteratur og baggrundslitteratur. Du vil forud for
hver workshop desuden få udleveret tilhørende slides.
Forplejning
På samtlige workshops serveres croissanter, kaffe og the ved ankomst efterfulgt af frokost samt kage, kaffe
og the om eftermiddagen. Til frokost tages højde for eventuelle vegetarer.
Lokaler
Al undervisning foregår på PC Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, Gentofte. De enkelte workshops består af
teoriundervisning, skills-træning, supervision og personlig mentaliseringsgruppe (PMG). Teori og skillstræning finder sted i KFP’s undervisningslokale. Ved supervision og personlig mentaliseringsgruppe inddeles
kursisterne i mindre grupper og fordeles ud på forskellige lokaler.
Fremmøderegler
Jf. Dansk Psykolog Forening må man som kursist have maks. 10 % fravær for at modtage et kursusbevis for
gennemførelse af uddannelsen. Ved fravær på over 10 % gives i stedet dokumentation for, at du som
kursist har deltaget i uddannelsen. Der foretages fremmøderegistrering af kursisterne til hver
undervisningsgang. Til dokumentation af supervision for psykologer anvendes DP’s supervisionsskema, der
udfyldes og underskrives af supervisor.
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Supervision
For at opnå det optimale udbytte af gruppesupervisionen er det vigtigt, at der medbringes materiale fra en
gruppe - det kan være en igangværende MBT-gruppe, en gruppe, der er under forandring til at skulle
arbejde efter MBT-metode, eller overvejelser og forberedelser i forbindelse med etablering af en MBTgruppe. Det er endvidere ønskeligt, at der kan med bringes videomateriale til supervisionen.
Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage i en workshop, bedes du melde afbud til sekretær, Christina Alling, på:
E-mail: christina.aalling@regionh.dk
Telefon: 3864 5420
Evalueringer
Vi ønsker løbende at forbedre kvaliteten af MBT-G uddannelsen - og her spiller din oplevelse og input en
afgørende rolle. Du vil derfor i slutningen af hver undervisningsgang få udleveret et kort evalueringsskema
mhp. at vurdere den enkelte underviser og undervisningsindhold. Efter sidste undervisningsgang vil du
desuden få udleveret et opsamlende evalueringsskema med fokus på din oplevelse af det overordnede
indhold og rammer for uddannelsen.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Kontaktoplysninger
Administrativ medarbejder: Christina Aalling, tlf. 3864 5420: christina.aalling@regionh.dk
AC-medarbejder: Sofie Vilholt, tlf. 3864 5344: sofie.vilholt.01@regionh.dk
For spørgsmål af faglig karakter kontakt psykolog Helene Krasnik: tlf.: 2618 0931:
helene.krasnik@regionh.dk

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med uddannelsen!
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