
 
 

 

Specialistuddannelse i systemisk- narrativ 

psykoterapi i 2023 og 2024 
 

 

Region Sjællands børne- og ungdomspsykiatri udbyder en specialistuddannelse i 

systemisk- narrativ psykoterapi. Den starter op i februar 2023 og vil løbe over to år. 

Datoer for forløbet fremgår nederst.  

Den vil blive søgt godkendt i såvel BUP som DP.  

Datoerne er lagt fast og kan ses længere nede.  

 

Undervisere:  

Gennemgående/primær underviser og tovholder er psykolog Julie Noack Skærbæk 

ansat i klinik for psykoterapi, Region Sjælland børne- og ungdomspsykiatri.  

Gæsteunderviser er børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring, psykolog Allan 

Holmgren og psykolog Mette Bentz. Nina Tejs Jørring vil undervise tre dage på hvert 

år. Allan Holmgren vil undervise en dag på første år. Mette Bentz vil undervise to 

dage på uddannelsens andet år.  

 

Deltagere: 

 Uddannelsen er åben for læger og psykologer. Det forventes, at man aktivt 

udøver psykoterapi samt, at man forbereder sig til undervisning. 

 Læger skal have gennemført grunduddannelsen i psykoterapi samt  

have to års klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring. 

 Psykologer skal være autoriserede og have erfaring med psykoterapi  

svarende til grunduddannelsen for læger samt have mindst to års  

klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring. 

 

Der er et maksimum af 14 deltagere, som undervises sammen men deles op i hold 

på maks. 6 deltagere under gruppesupervisioner. 

 



 
 

 

Uddannelsen: hvad indeholder den og hvad indeholder ikke  

Uddannelsen strækker sig over 2 år, og omfatter i alt 108 effektive 

undervisningstimer. På hvert år er der 9 undervisningsdage fra kl. 8.30. – 15.30.  

Supervisionen er for Region Sjællands deltagere lagt ind undervejs i mellem 

undervisningsgangene. Supervision tæller i alt 60 timer (30 timer på hver år) 

svarende til 80 sessioner a 45 min.   

Deltagere fra andre regioner vil selv skulle sørge for at få tilrettelagt en sådant 

forløb, der lever op til godkendelse af et samlet specialistforløb i psykoterapi, 

systemisk-narrativt.  

Opgaven vil blive vurderet og godkendt af underviser.  

Uddannelsen omfatter ikke egen terapi/feedback på egen stil eller tid til vejledning 

til den skriftlige opgave. Den sidste dag på uddannelses første år vil krav, ideer mv. 

blive gennemgået.  

 

Undervisningssted:  

Region Sjælland, Roskilde, Smedegade 16.  

 

Pris:  

Per år: 27.500. eks. supervision. Kommer man fra andre dele af landet, må man selv 

sørge for overnatning og betaling heraf.  

Uddannelsen inkl. supervision er gratis for Region Sjællands deltagere. Siger man sin 

stilling op, vil man kunne deltage på det påbegyndte år gratis. Herefter vil man selv 

skulle betale.  

 

Tilmelding:  

Sker ved at sende en mail med emnefeltet ”specialist i systemisk-narrativ” til klinik 

for psykoterapi, så får du en tilmeldingsseddel tilsendt, som du skal udfylde og 

sende til samme adresse.   

psy-bu-klinik-psykoterapi@regionsjaelland.dk 

mailto:psy-bu-klinik-psykoterapi@regionsjaelland.dk


 
 

 

 

Tilmeldingsfrist:  

Mandag d. 21 november 2022. Der er dog begrænsede pladser, hvorfor man 

opfordres til at søge hurtigst muligt, såfremt man vil være sikker på en plads. Der er 

reserveret seks pladser til ansatte i Region Sjællands børne- og ungdomspsykiatri.   

 

1. År -  2023 

Undervisning Supervision 

d. 7 og 8 februar   
d. 18 og 19 april   

 d. 10 maj kl.  
d. 7 og 8 juni   

d. 29 og 30 august   

 d. 12 
september  

 d. 11 
oktober.  

d. 7 november   
 d. 8 

november  
 d. 6 

december  
 

2. År - 2024 

Undervisning Supervision 

d. 6 og 7 februar   
 d. 21 marts 

d. 16 og 17 april   
 d. 15 maj 

d. 5 og 6  juni  

d. 3 og 4 
september  

 

 d. 3 oktober 
d. 6 november   



 
 

 

 d. 7 
november  

 d. 4 
december 

 

 

 


