
 

Organisationspsykologisk Uddannelse for fortsættere, OPUF 
 
Ønsker du at bygge videre på din læring fra din organisationspsykologiske uddannelse som fx OPU, MPO, 
GOL eller MBL1 tilbyder vi et koncept med teorioplæg, øvelser, supervision og designworkshop. 
 
Når man afslutter en organisationspsykologisk uddannelse, kan det umiddelbart være rart og lettende at 
have gennemført, men mange oplever også et savn og en trang til at fortsætte arbejdet med dynamikker 
under overfladen. For at imødekomme dette har vi siden foråret 2019 afholdt OPUF: 
”OrganisationsPsykologisk Uddannelse Fortsat”. OPUF har tiltrukket både deltagere, der har afsluttet deres 
organisationspsykologiske uddannelse for mange år siden og mere nybagte deltagere. Også hvis du 
tidligere har deltaget i et OPUF forløb, er du velkommen her. Oplæg og øvelser varieres fra år til år. 
 
OPUF skaber mulighed for at vedligeholde og videreudvikle indsigt og færdigheder indenfor psykodynamisk 
systemteoretisk organisationspsykologi og praksis. 
 
Uddannelseselementer: 
 

• Teorioplæg/øvelser fokuseret på aktuelle og eviggyldige organisationspsykologiske emner  
   

• Supervisionsgruppen giver mulighed for at arbejde med arbejdsmæssige dilemmaer og 
udfordringer samt fortsat træne supervisorrollen og forskellige tilgange til supervision. Vi arbejder 
med reflekterende og associerende team og bruger bl.a. billeder, tegninger, socio-drama og 
playmobilfigurer og vil sammen reflektere over anvendelsen af forskellige metoder.   
 

• Design-workshop har til opgave at udvikle og designe strukturer og interventioner baseret på en 
nuanceret forståelse af dynamikker under overfladen med afsæt i deltagernes cases   

 
Sted:  Hejrevej 43, 2.sal, 2400 København NV. 
 
Tid:  2022: 1/9, 13/10, 24/11. 2023: 19.1. og 9.3. Alle dage 9-16: 
  08.30-09.00 kaffe & croissant 
  09.00-09.20  tuning in 

09.20-10.40 teori/øvelse og diskussion  
  10.40-10.55 pause 
  10.55-12.10  supervision/rolleanalyse 
  12.10-13.00  frokost 
  13.00-14.15  supervision/designworkshop 
  14.15-14.30  pause 
  14.30-15.30  fælles refleksion (mediangruppe) 
  15.30-15.50  tuning out 
 
Forplejning:  Frokost, Kaffe, te, vand og frugt.  
 
Konsulenter:  Peter Koefoed & Dorte Sandager  
 
Pris:  Kr. 13.500 pr år 
 
Deltagere:  Aktive ledere og konsulenter med organisationspsykologisk uddannelse fra OPU, MPO, GOL, 
 MBL eller tilsvarende. NB. Holdet oprettes ved mindst 10 deltagere.  

 
1 OPU: OrganisationsPsykologisk Uddannelse ved Institut for gruppeanalyse, Kbh. 
MPO: Master i Organisationspsykologi ved Roskilde Universitet 
GOL: Gruppeanalytisk uddannelse i Organisation og Ledelse ved Institut for gruppeanalyse, Århus 
MBL: Mentaliseringsbaseret Ledelse, Institut for gruppeanalyse, Kbh. 
 



 

 Også hvis du tidligere har deltaget i et OPUF forløb, er du velkommen her. Oplæg og 
 øvelser varieres fra år til år 
 
Tilmelding:  Sker ved mail til ds@transitions.dk og peterkoefoed@mail.dk  
 
NB: Ny tilmeldingsfrist: 22.6. 2022. Skriv til os, hvis du er interesseret og beskriv kort dine arbejdsroller 

samt din motivation for at tilmelde dig OPUF. Når du har modtaget bekræftelse om 
optagelse, skal du indbetale de 13.500,- kr. på følgende kontonummer, og skrive dit navn på 
overførslen: 

           SE-nr. 16 09 81 83 
           Bank: 5501  8070211614 
           IBAN nr: DK172000 8070 211 614 
 
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Dorte på 25464645 eller Peter 20964838. 
 
 
 
 
Kontakt for detaljer:  
 

 

Peter Koefoed 
peterkoefoed@mail.dk 
Cand. psych.aut. Specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Mangeårig 
terapeutisk erfaring og ledelseserfaring bl.a. fra behandlingspsykiatrien. I eget firma organisations-
psykologiske og psykoterapeutiske opgaver. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved 
uddannelserne i gruppeanalyse (GAU), organisationspsykologi (OPU), mentaliseringsbaseret terapi (MBTG), 
og mentaliseringsbaseret ledelse (MBL) og MPO på RUC 2001-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorte Sandager 
ds@transitions.dk 
MA, Cand. comm. 1995 og Master i organisationspsykologi, MPO/RUC 2006. Selvstændig konsulent siden 
2006 og har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling, aktionslæring, supervision, coaching, 
teamudvikling, kommunikation samt konflikthåndtering siden 1993, blandt andet 12 år som chefkonsulent i 
Accenture. Ejer af Transitions ApS og managing partner i Action Lab A/S. Ekstern lektor på MPO/RUC siden 
2008 samt censor på Institut for Kommunikation på RUC siden 1997. Medlem af staben på OPU/IGA og 
næstformand for OPU.  
 

 
 


