Nyhedsbrev Selskab for Samtale og supervision – januar 2022
Med ønsket om godt nytår orienterer nyhedsbrevet fra Selskabet for Samtale og Super‐
vision i Almen praksis om afholdte og kommende aktiviteter i selskabet og internationalt.
Indhold:
 Vigtige datoer
 Afholdte arrangementer
 Kommende arrangementer

Vigtige datoer
Forårssemniar 2022 – ”Reunion” Kaløvig Kursuscenter
Fredag den 25. marts kl.12 til lørdag den 26. marts kl. 13
Generalforsamling
Lørdag den 26. marts kl. 13.00
Seminarer om og med supervision
Sæson 2022: 27‐29/1 2022 og 24‐26/3 2022
Sæson 2022/23: 24‐26/11 2022, 26‐28/1 2023 og 16‐18/3 2023
Sted: Kaløvig Kursuscenter, Præstekravevej 46, 8410 Rønde.

Afholdte arrangementer
2021 blev også et år i coronapandemiens skygge. Heldigvis lykkedes det at mødes fysisk til
nogle af vores arrangementer, og nye arbejdsformer er udviklet. Vi har lært, at møder og
seminarer kan afvikles fysisk eller virtuelt og endda i kombination, så nogle deltager
hjemmefra, mens andre er samlet i samme rum. Mht. inspiration og gode råd til virtuel
supervision – se evt. artikel publiceret i Practicus, hvor Astrid Vase, Helle Bondesen og
Jeanette Birkebæk deler deres erfaringer med virtuel supervision. Artiklen findes her på
hjemmesiden.

Fredag den 16. april til lørdag den 17. april 2021 var der forårsseminar, der blev holdt på
Kaløvig Kursuscenter i Rønde som en blanding af fysisk tilstedeværelse og online
deltagelse.
Seminarets gæstelærer var den israelske psykolog Robi Friedman, der med stor erfaring
bl.a. som gruppeterapeut, forfatter, konfliktmægler og supervisor berigede os med brugen
af drømme i supervision.
Ved seminarets afslutning kunne vi ønske tillykke til Anne Wold, der afsluttede den 3‐årige
uddannelse til supervisor efter Balintmetoden.
Lørdag den 17. april 2021 afholdtes selskabets 16. generalforsamling i Rønde og online.
Bestyrelsen ser således ud:
Torsten Fuglsang (formand), Tove Mathiesen (kasserer), Jeanette Birkebæk, Stine
Fredslund, Helle Bondesen
Suppleanter: Chantal Teisen‐Simony, Kristian Østergård og Astrid Vase
Revisor: Torben Mahneke
Revisorsuppleant: Gunnar Axelgaard
Se særskilt referat på hjemmesiden.
I oktober lykkedes det at afholde efterårsseminar på Liselund med temaet ”Det
eksistentielle møde”.
Stor var gensynsglæden blandt de fremmødte, da vi endelig efter lang tids ”coronatørke”
kunne mødes på Liselund til efterårsseminar den 1. oktober.
Ægteparret Anne og Mogens Lindhardt var inviteret som oplægsholdere – hun som
psykiater og gruppeanalytiker, han som præst og tidligere rektor for Pastoralseminariet.
Begge med mange facetter og årelang erfaring indenfor deres fag.
Mogens lagde ud med tanker omkring fødsel og død. Hvordan vi fødes med det grund‐
vilkår, at vi skal dø, men at fødslen også er livets begyndelse, og at der livet igennem er
mange nye begyndelser.
Mogens talte om sine erfaringer som præst i samtale med mennesker. Om tavshedens
øjeblik, der hvor samtalen skifter karakter. Hvor vi, selvom vi er professionelle, lærer noget
af et andet menneske. Allerstærkest i mødet med den døende, som rummer livskraft og
visdom, og bliver den, der lærer de pårørende, hvordan døden er.
Som læger har vi i mødet med patienterne mange fælles erfaringer med præsterne, og
Mogens oplæg satte gang i mange tanker og overvejelser blandt deltagerne. Den
efterfølgende gruppereflektion gav plads til meget personlige fortællinger og erfarings‐
udvekslinger om både klagesager, mødet med døende patienter og svære oplevelser med

sygdom og død i den nære familie. Anne førte os på fineste vis igennem denne samtale, og
det var mit indtryk, at hun fik os alle til at føle os hørt og set.
Efter en dejlig frokost var der plads til to supervisioner efter Balintmetoden, og den trygge
stemning fra om formiddagen gjorde det muligt for os at arbejde med tunge cases, der
bl.a. handlede om selvmord og lægens skamfølelse.
Tak til Torsten Fuglsang der, trods svære vilkår, insisterede på at gennemføre vores
efterårsseminar og til vores inspirerende undervisere Anne og Mogens Lindhardt.
Jeanette Birkebæk

Kommende arrangementer
Seminarer om og med supervision
Se fuld annonce under ”Træning i supervision ” på hjemmesiden. Bemærk, at læger fra alle
specialer er velkomne til at søge optagelse på seminarrækken, og at tidligere deltagere kan
også optages på et 1‐årigt forløb mhp. ny inspiration og opfriskning af færdigheder.
Aktuelt er der 4 deltagere, der er optaget på seminarrækken og en 5. kommer til.
Seminarrækken ”Træning i supervision” består af i alt 9 seminarer over 3 år, som vil
kvalificere til supervision af lægekolleger og læger i speciallægeuddannelsen mod almen
medicin. Hvert seminar er et internatkursus, som strækker sig fra torsdag middag til lørdag
middag.
Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Speciallæge i psykiatri, psyko‐
analytiker Tove Mathiesen, speciallæge i almen medicin Torsten Fuglsang og speciallæge i
almen medicin Jørgen Strøbech.
Gæstelærere på seminaret i marts 2022: Speciallæge i børne‐ og ungdomspsykiatri Peter
Ramsing, cand.phil. et theol. og gruppeanalytiker Michael Münchow samt jazz‐duoen
Marie Louise Schmidt og Katrine Suwalski.
Datoer:
Sæson 2022: 27‐29/1 2022 og 24‐26/3 2022
Sæson 2022/23: 24‐26/11 2022, 26‐28/1 2023 og 16‐18/3 2023
Sted: Kaløvig Kursuscenter, Præstekravevej 46, 8410 Rønde.
Forårssemniar 2022 – ”Reunion” Kaløvig Kursuscenter
Fredag den 25. marts kl. 12 til lørdag den 26. marts kl. 13
Program og oplysninger om tilmelding lægges på hjemmesiden snarest.

Generalforsamling lørdag den 26. marts kl. 13.00 på Kaløvig Kursuscenter
Det er muligt at melde sig til frokost kl. 12. Online deltagelse i mødet vil også blive muligt.
Bemærk venligst, at forslag, der ønskes drøftet mhp. beslutning, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden og tilmeldingsoplysninger udsendes senere.
Nationellt Balintmötet 2022
Nästa nationella Balintmöte äger rum i Stockholm 22‐23 april på van der Nootska
palatset. Tema: "Etik och etiska konflikter i kliniskt arbete".
Se program og tilmeldingsoplysninger her: http://www.sfmp.se/
Bemærk tilmeldingsfrist senest den 15. april.
IBF Council meeting and conference, Aachen, Germany, 20‐22 May 2022
Se det spændende program med bl.a. Balintgrupper på engelsk og tysk på nedenstående
link, hvor der også er oplysninger om pris, overnatningsmuligheder m.m.
Bemærk tilmeldingsfrist 17. april 2022.
https://www.balintgesellschaft.de/tagungen/2022/24‐aachener‐balint‐tagung‐und‐ibf‐
council‐meeting/
The next International Balint Congress will be at the Maieson Notre Dame du Chant‐d
Oiseu in Brussels from 31 August ‐ 4 September 2022.
Program og tilmeldingsoplysninger vil blive offentliggjort på IBF’s hjemmeside
(International Balint Federation).

