
  
   

EMDR Center Danmark   
   

Kursus EMDR del 2 d. 9,10 & 11 september 2022 i Århus 

 Brush-up kursus EMDR del 2 (se info og pris længere nede)   

   
Sted: Hotel Radisson Blu, Margrethe Pladsen 1, 8000 Århus C   

Pris: kr.8.750 kr. + moms kr.2187,50. I alt incl. Moms.kr.10.937,50 Prisen er incl. kursusmateriale, 
morgenkaffe m. brød, frokost og eftermiddagskaffe alle 3 kursusdage.   

Brush-up: Pris kr.5.350+ moms kr. 1.335,50. I alt kr.6.687,50. (prisen er incl. kursusmateriale, morgenkaffe 
m. brød og frokost alle 3 kursusdage).   

Træner: Psykolog Sophie Hallin Iuel-Brockdorff.    
Sophie Hallin Iuel- Brockdorff er specialistgodkendt af DP. EMDR Europe og EMDR Institute, US godkendt 
EMDR træner   

Tilmelding: info@emdrcenterdanmark.dk (se nederst)   

Henvendelse: emdr@emdrcenterdanmark.dk   

Kursustiderne:         

1 kursusdag:09.00-09.30:Indskrivning. kl. 09.30-18.00: Kursus Frokost kl.13.00-14.00   

2 Kursusdag 08.30-17.00 Frokost kl. 12.00-13.00   

3 Kursusdag:08.30-16.00 Frokost kl. 12.00-13.00   

Der gøres opmærksom på, man skal deltage i hele kurset for at kunne få kursusbevis og timer fra DP i henhold 
til fremmøderegler.   

   

   

 



Kurset EMDR Del 2:   

EMDR Del 2 kurset følger samme struktur som kurset 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.   

 Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening i psykoterapi voksne og tæller samlet for del 1 og del 2 24 timer 
under intervention. Har man mere end 24 timer i EMDR terapi, kan der overføres til fleksibelt valg hvis man kan 
endeligt godkendes inden 1. januar 2024 

Brush-Up:   

 Bruch-up kurset er et tilbud til alle jer der har taget EMDR kurserne, men gerne vil opdateres og have det 
sidste nye kursusmateriale fra EMDR Instituttet i USA. I mange lande er dette et fast tilbud ved hvert 
grundkursus i EMDR, at man kan deltage til Brush-up og dermed blive opdateret. Dette er til reduceret pris, 
da man ikke deltager om eftermiddagen til den praktiske træning der kræver deltagelse af facilitator. Ej 
heller til eftermiddagskaffen.   

Det vil sige, du deltager i den teoretiske del fra om morgenen og til og med frokost alle 3 kursusdage.   

Der kan optages deltagere som Brush-up på alle grundkurser i det omfang der er plads på kurserne og i 
forhold til DP´s regler om antal deltagere på et kursus, hvor der finder praktisk træning sted, som en del af 
kurset.   

   

Tilmelding til kurset EMDR Del 2:   

Du er tilmeldt kurset, når du har:   

 Sendt din tilmelding til: info@emdrcenterdanmark.dk     

Efter du har modtaget en faktura og Indbetalt enten depositum på kr.1/3 af kursuspris incl. moms (i hele kr.) 

eller fuld kursuspris incl. moms kr.10.937,50  

Tilmelding Brush-up:   

 Samme tilmeldings- og aflysningsregler som kurset generelt. Dep. eller fuldt kursusgebyr kr.6.687,50. 

Har du afsluttet hele EMDR grundtræningen, skal du kun opgive dato for dette ved tilmelding.   

   

HUSK ved tilmelding:   



At opgive dit fulde navn, arbejdssted, Adresse, tlf.nr og e-mail adresse samt oplyse, hvornår du har taget 
EMDR del 1 samt medsende dokumentation for 10 timers supervision efter EMDR del 1 kurset.   

Restbeløb betales senest d.8. august 2022: (2/3 af kursuspris incl.moms):     

Afmelding: Afmelding skal ske inden d.8 august 2022. I så fald fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 450 
og kursusgebyr minus administrationsgebyr bliver tilbagebetalt.   

Ved afmelding senere end d. 8 august 2022 refunderes kursusgebyr ikke. 

Bankinformation:  Jyske Bank Reg.nr.:6262  Kontonr: 0001208248   

Parkering ved hotellet: Man kan P foran hotellet og får udleveret P billet ved kursusstart hver 

dag. 

Overnatning: Der er ikke indgået hotelaftale med hotel Radisson Blu. Men du kan bestille 

gennem hjemmesiden Agoda, da det oftest er billigst. Ellers kontakt hotellet. 

   

Henvendelse:   

Birgit Schulz: info@emdcenterdanmark.dk   

Tilmelding: info@emdrcenterdanmark.dk   

   

Kursusarrangør:    

Psykolog Birgit Schulz. EMDR Center. Støttes af EMDR Danmark.   

Specialist og supervisorgodkendt i Psykotraumatologi og Psykoterapi af DP  

EMDR Europe og Institure,US godkendt facilitator og supervisor.    

   

EMDR Center Danmark. Babyloneve 2A, 3050 Humlebæk   CVR nr.10739373   

   

   

   
   
   


