In-House EMDR del 2 træning d. 11., 12. & 13. november 2019 i Vejle
Sted: Børne- og Familiecentret, Psykologerne, Vejle Kommune.
Boulevarden 19K, 7100 Vejle.
Vi har den glæde at kunne tilbyde ekstra pladser til en EMDR del 2 in-House træning i samarbejde med
EMDR Center Danmark.
Vi står for lokaler, forplejning, tilmelding og kontakten til deltagerne, og EMDR Center Danmark står for
undervisning og kursusmateriale.
Teamet som vil være der alle 3 kursusdage er:
Seniortræner Dr. Michael Hase, Tyskland
EMDR supervisor, facilitator og organisator psykolog Birgit Schulz, Aarhus (også godkendt specialist af DP i
psykotraumatologi og psykoterapi voksne)
For at kunne deltage på kurset, skal du have gennemført EMDR del 1.
Henvendelse og tilmelding skal ske til psykolog Jeanette Bonde, jeabc@vejle.dk, tlf. 21 56 23 69.
Pris: kr. 10.375 (inkl. moms).
Link til betalingsside:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=pgce32w6ep
OBS ift. afbud: tilmeldingen er bindende og refusion af det indbetalt kursusbeløb kan derfor ikke
tilbagebetales længere pr. 02.08.19.
Ved tilmelding sendes følgende oplysninger på mail til jeabc@vejle.dk:
Navn
Adresse
Mobil
Mail
Medsend dokumentation for afsluttet EMDR Del 1 kursus (dato)
Medsend dokumentation for 10 timers supervision efter EMDR Del 1 kurset (eller din supervisor gør dette).
Antal kursister: 18 hvoraf 12 pladser er besat internt.

Kursusbeskrivelse:
EMDR del 2 følger samme struktur som EMDR del 1 med opdeling mellem teori, demonstration in vivo,
video og ikke mindst praktikum i grupper.
EMDR del 2 kurset er en videreindføring i EMDR i stabilisering, komplekse traumer, fobiske tilstande og
dissociation. En mere avanceret metodik, således du bliver bedre i stand til at håndtere en mere kompleks
bearbejdning med EMDR samt arbejde med mere komplekst sagsmateriale. Den praktiske træning om
eftermiddagen i mindre grupper foregår også på dansk.

NB: Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening og er derfor pointgivende for psykologer. 10 point for
hvert af kurserne EMDR del 1 og EMDR del 2. Psykoterapi voksne.

Program:
1. Kursusdag: kl. 09.00-09.30: Indskrivning og morgenmad. Kursus kl. 09.30-18.00
2. Kursusdag: kl.8.15-8.30 Morgenmad. Kursus kl. 08.30-17.00
3. Kursusdag: kl.8.15-8.30 Morgenmad. Kursus Kl. 08.30-16.00
Der gøres opmærksom på, man skal deltage i hele kurset for at kunne få kursusbevis og point fra DP i
henhold til fremmøderegler.

Med venlig hilsen
Psykologerne Børne- & Familiecentret
Vejle Kommune

Kontaktperson:
Jeanette Bonde
jeabc@vejle.dk
tlf. 21 56 23 69

