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INDLEDNING 

Denne studiehåndbog har til formål at give et indblik i den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse, 

som udbydes hos Center for Trivsel & Velvære i samarbejde med Institut for Sundhed & Trivsel. Her 

vil du finde de væsentligste informationer omkring uddannelsens indhold, opbygning og praktiske 

teknikaliteter. Studiehåndbogen opdateres løbende og vil til enhver tid være tilgængelig for 

kursister, studerende og andre interesserede.  

Overordnet vil studiehåndbogens indhold være følgende: 

1. Fundamentet 

2. Optagelseskriterier 

3. Uddannelsens indhold og struktur 

4. Etiske retningslinjer og god klinisk praksis 

5. Eksamen 

6. Praktiske forhold 

7. Pensum og litteratur 
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INTRODUKTION 

Nærværende studiehåndbog er til dig, som søger indsigt i indhold, krav og regler i forhold til at blive 

uddannet psykoterapeut hos Center for Trivsel og Velvære. 

Overordnet set er det en 4-årig psykoterapeutuddannelse med et humanistisk menneskesyn, hvilket 

henviser til, at man ser på det enkelte menneske som rigtigt i udgangspunktet, og at man tror på et 

iboende potentiale hos det enkelte menneske i forhold til egen bedring, og i den forbindelse er den 

terapeutiske opgave at facilitere klientens egen terapeutiske proces. I dette perspektiv bliver 

diagnoser sekundære forklaringer på klienternes udfordringer. Den terapeutiske tilgang på denne 

psykoterapeutuddannelse kan betragtes som eksistentielfænomenologisk, og med det fancy begreb 

peges der på den terapeutiske holdning, at man for så vidt muligt forsøger at holde sine 

forudantagelser ude af det terapeutiske rum, og at terapeuten trænes i at møde klienten der, hvor 

klienten er i sine forståelser og antagelser, og at der er et vist fokus på eksistensen. 

Efter endt og bestået eksamen har du mulighed for direkte at søge om at blive registreret 

psykoterapeut igennem Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Det har vi prioriteret, da det er en 

offentlig godkendelse gennem Styrelsen for Patientsikkerhed. Og fordi det spørgsmål, man ofte først 

mødes med, når man fortæller, at man er psykoterapeut, er: ”Hvor er du uddannet?” og ”Er 

uddannelsen godkendt?”. Det kan du i dette tilfælde svare bekræftende på, og det at kunne kalde 

sig reg. psykoterapeut åbner døre, som du ikke skal snydes for. De specifikke krav til at kunne blive 

reg. finder du sammen med en masse andre informationer nedenfor i studiehåndbogen. 

Skulle der være informationer, som ikke fremgår af studiehåndbogen, er du altid velkommen til at 

tage kontakt.  

Venligst, 

 

Mads Dahlgaard 
Tlf. 61 31 19 05 
E-mail: kontakt@trivselogvelvaere.com   
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FUNDAMENTET 

Grundlaget 

Center for Trivsel & Velvære blev grundlagt i 2009 af Mads Dahlgaard med et ønske om at skabe et 

videnscenter, hvor et netværk af forskellige faggrupper kunne supplere hinanden med det fælles 

mål at fremme Trivsel & Velvære, både generelt, men i særlig grad blandt samfundets mest udsatte. 

Faggruppen voksede og inkluderede blandt andet fagpersoner inden for psykologi, filosofi, jura, 

kropsterapi, ernæring og pædagogik, og perspektiverne på klienternes udfordringer blev både 

mangfoldige og indsigtsfulde.  

Det var de indsigter, som blandt andet førte til en ny psykoterapeutisk tilgang og metode. En tilgang, 

der har en polyvidenskabsteoretisk ontologi, og som har dannet den nye psykoterapeutiske metode, 

som vi kalder Emotionel TilpasningsTerapi (Emotional Adaptation Therapy). Vi mener, at den 

rummer en mere grundlæggende forståelse for bevæggrundene i den menneskelige psyke.  

I 2011 opstod der en efterspørgsel efter en psykoterapeutuddannelse med høj klinisk faglighed, der 

kunne stå mål med myndighedernes krav, og i den forbindelse gjorde psykoterapeutforeningerne 

et stort stykke arbejde i form af politisk arbejde. Derudover leder Mads Dahlgaard et 

forskningsprojekt om psykoterapeuters effekt i form af klientudbytte og arbejder på at højne alle 

institutterne bl.a. gennem kommende akkrediteringsordninger mm., og med denne 

psykoterapeutuddannelse ønsker vi at bidrage til udviklingen ved at gå med i fronten om at højne 

kvaliteten af psykoterapien og psykoterapeutuddannelser i Danmark. Det gør vi ved at sikre, at de 

studerende får viden om og indsigt i den nyeste forskning inden for psykoterapien og viden om, 

hvordan man kan forankre den i praksis. Derudover er det vigtigt for os, at den studerende efter 

endt uddannelse kan praktisere de mest anerkendte retninger inden for evidensbaseret psykoterapi 

på et forholdsvist højt niveau. Desuden er det alment kendt, at kun de færreste færdiguddannede 

psykoterapeuter kan leve af deres praksis, hvilket er en skam, for der går mange væsentlige 

ressourcer til spilde, og med vores psykoterapeutuddannelse forsøger vi at tage ansvar for de 
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studerendes fremtidige virke og forretning gennem flere tiltag: 1) At de studerende klædes på til at 

kunne starte deres terapeutiske virke allerede efter første år som mentorer og rådgivere for børn, 

unge og familier. 2) Vi sørger for supervision til deres egen praksis under hele uddannelsesforløbet. 

3) De studerende uddannes i socialøkonomisk projektledelse, således at de får udvidet deres 

perspektiv på, hvordan de kan gøre sig gældende som psykoterapeuter i samfundet og bidrage til 

en bedre verden. 4) De studerende vejledes og understøttes blandt andet ved hjælp af nogle 

konkrete tiltag til, hvordan de kan starte deres praksis. Dele af dette er et frivilligt tiltag som 

supplement til uddannelsen, i og med at det ikke er et krav, og den studerende kan have andre mål 

med uddannelsen end at skabe en selvstændig praksis. 

Endvidere synes psykoterapi at være én af flere retninger, som virker til at have samme mål og virke, 

såsom coaching, filosofiske praksisser og ikke mindst kropspsykoterapierne. Selvom der er forskel 

på mål og midler, er overlappene ikke til at tage fejl af, og vi mener i den forbindelse, at et dybt 

kendskab til de andre praksisser ikke alene skærper den psykoterapeutiske holdning, men at det 

også bidrager med perspektiver der, hvor psykoterapien ikke har sine styrker. Filosofien kan 

eksempelvis give en særlig dybde og ikke-psykologiserende tilgang til klienter, coachingens styrke 

er at se fremad og motivere, og kropspsykoterapien ser kroppen som en integreret del af psyken.  

Alt i alt ønsker vi en psykoterapeutisk uddannelse, som udmærker sig ved at være forankret i den 

nyeste psykoterapiforskning, have filosofisk dybde, kropslige perspektiver og coachende udsyn. 

I 2022 fusionerede vi med Mads Vang Christensen, leder af Institut for Sundhed & Trivsel, som i 

mere end to årtier har beskæftiget sig med psykoterapi, ledelse og coaching, og som tidligere 

grundlagde og ledede psykoterapeutuddannelsen hos Essensinstituttet. Essensinstituttet udviklede 

psykoterapeutuddannelsen med henblik på at få mere dybde ind i uddannelsen og med et særligt 

fokus på de psykoterapeutiske processer. Fusionen mellem de to uddannelser er derfor et forsøg på 

at få samlet det bedste fra begge institutter, dvs. dybden og fagligheden. I slutningen af 2022 

resulterede det i udviklingen af den terapeutiske tilgang, vi har valgt at kalde Formålsfokuseret 

Terapi, hvilket beskrives mere indgående senere i studieordningen. Men en uddannelse hos Center 

for Trivsel & Velvære kvitterer altså også med oplæring og træning i Formålsfokuseret terapi. 
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Vision 

Vi har en overordnet vision om at gøre verden til et bedre sted. Et sted, hvor der ikke findes 

ventelister for psykisk sårbare, og hvor trivsel, sundhed og velvære er alle menneskers eje. Dette 

tror vi er muligt, hvis vi udbreder mere fællesskabsfølelse, står sammen, højner kvaliteten af den 

støtte, der tilbydes, og stiller os til rådighed, således at også de mest ressourcesvage kan få den 

nødvendige og tilstrækkelige støtte til at leve et godt liv.  

Uddannelsesvisionen er at lave en psykoterapeutuddannelse, der integrerer filosofisk dybde, en 

bred terapeutisk forståelsesramme samt en forankring i den moderne psykoterapiforskning inden 

for psykoterapeutiske virkningsfaktorer, da vi mener, at dette højner kvaliteten af psykoterapien. 

Yderligere vil vi gerne bidrage til, at denne viden bliver lettere tilgængelig for alle, som kunne have 

interesse og gavn af den.    

Hermed ønsker vi på ingen måde at se bort fra den psykoterapeutiske tradition og de eksisterende 

behandlingsparadigmer, men netop at se dem i lyset af den nyeste psykoterapiforskning og med et 

kritisk, filosofisk blik. 

Uddannelsens vision er yderligere, at psykoterapien opfattes som det, den er; netop et alternativ til 

det offentligt etablerede system. En alternativ mulighed, når det etablerede behandlingssystem ikke 

kan løfte opgaven. En vision, hvor alternativ behandling ikke betyder bedre eller ringere behandling, 

men netop et alternativ. Dette alternativ har potentiale til at blive integreret i det offentligt 

etablerede system, men det kræver større politiske ændringer og holdninger, og i den forbindelse 

arbejdes der med at åbne op for anerkendelsen af psykoterapeuters virke og kvalitet.  

Vores holdning er, at man som psykoterapeut skal tage fuldt ansvar for den terapi, man tilbyder, og 

derfor lægger vi på uddannelsen stor vægt på, at den enkelte psykoterapeut skal kende sine evner 

og begrænsninger, således at terapeuten efter få sessioner ved, om klienten kan hjælpes eller ej, og 

hvis ikke, må terapeuten henvise klienten videre til en fagperson, der kan. 

Yderligere ved vi, at psykoterapeuter kan gøre sig gældende på en langt større skala end ved klassisk 

terapeutisk praksis for enkelte personer, par, grupper og familier, men også gennem 

socialøkonomiske projekter gøre en mærkbar positiv forskel for de mest sårbare i vores samfund og 
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verden. Og visionen er i den forbindelse at vise vejen og få det sat på den psykoterapeutiske 

dagsorden. 

Sidst, men ikke mindst har psykoterapiforskningen vist, at psykologer, psykiatere og 

psykoterapeuter ikke er blevet bedre til at hjælpe de lidende de seneste 50-70 år på trods af 

fremkomsten af den ene evidensbaserede metode efter den anden og på trods af, at 

psykoterapiforskningen er blevet klogere på, hvad der virker i psykoterapien, og hvordan det virker.  

I 2014 kom den første Ph.d. om, hvad der kendetegner særligt effektive psykoterapeuter, det vil sige 

terapeuter, der uanset hvilke klienter de havde med at gøre kunne hjælpe dem. Det mest 

gennemgående træk ved disse terapeuter var, at de var engageret i en form for Deliberate Practice. 

Med andre ord gjorde de, som man gør inden for alle andre fag, hvis man ønsker at blive god til 

noget; de øvede sig. De havde fundet en måde at træne de færdigheder, som de gerne ville 

forbedre. I 2017 kom den første bog om Deliberate Practice inden for psykoterapien, og hos Center 

for Trivsel & Velvære har vi udviklet SUPER-træningsprogrammet, der netop har til hensigt at lære 

de studerende, hvordan man kan træne psykoterapi, så man blive bedre. Visionen er at bidrage til 

en kultur blandt alle psykoterapipraktiserende, hvor man træner de afgørende færdigheder.    

 

Mission 

Først og fremmest er vores mission at uddanne kvalificererede og kompetente psykoterapeuter, 

som kan yde en virksom og nyttig form for psykoterapi, som med dyb selvindsigt i deres liv kan agere 

gode forbilleder, og som samtidig engagerer sig i deres egen udvikling med Deliberate Practice.  

Psykoterapi er en kundskab og et møde mellem mennesker. Relationen alene har vist sig at være 

afgørende for klientens psykoterapeutiske udbytte. Den menneskelige side af terapeuten spiller 

derfor en lige så vigtig rolle som de tilgængelige teorier og faglige viden. 

I Center for Trivsel & Velvære vil vi gerne være med til at gøre den nyeste psykoterapiforskning mere 

tilgængelig for praktiserende psykoterapeuter generelt, da vi mener, at det vil højne den 

terapeutiske standard og i sidste ende komme klienterne til gode. 
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Yderligere har vi en mission om at udbrede kendskabet til Emotionel TilpasningsTerapi (Emotional 

Adaptation Therapy), som vi mener er et kvalificeret bud på en psykoterapeutisk tilgang, som sikrer 

en sund og virksom psykoterapeutisk praksis. I den forbindelse har vi også en mission i forhold til at 

dokumentere effekten af Emotionel TilpasningsTerapi. 

Derudover har vi en mission om at forene psykoterapeutisk praksis og læring med frivilligt og 

socialøkonomisk arbejde, således at de enkelte studerende kan bidrage positivt til fællesskabet og 

få erfaring på en og samme tid. 

 

Værdigrundlag 

Vi tror på, at det enkelte menneske har absolut værdi, og at næstekærlighed og gensidig respekt er 

måderne, hvorpå det værdsættes i praksis. Den ligeværdighed, som perspektivet indeholder, 

gennemsyrer alt, hvad Centeret står for og alle de menneskelige relationer og interaktioner. Som 

uddannelsesinstitution forpligter vi os derfor på at holde de studerende opdateret inden for den 

nyeste viden, som er relevant for de studerendes fremtidige virke som psykoterapeuter og 

understøtter de studerendes personlige udvikling som mennesker i en konstant og hastigt 

foranderlig verden. Yderligere er det vigtigt, at de studerende lærer at arbejde med andre 

faggrupper af etiske og faglige grunde. Af etiske grunde anbefales der eksempelvis et tæt 

samarbejde med kropsterapeuter, da menneskets psykiske og fysiske sider er uadskillelige, og den 

psykoterapeutiske relation kan være så intens og nærværende, at berøring i denne relation bør 

undgås, netop for at opretholde en professionel distance mellem terapeut og klient. Af faglige 

grunde anbefales det at understøtte det tværfaglige samarbejde med kropsterapeuter, da dette 

højner fagligheden og sikrer klienten den bedst mulige behandling. 

Vi vægter mesterlære, supervision, peer-supervision, selvterapi og klient-feedback til at hjælpe den 

studerende på vej. Det er forskellige, men yderst vigtige perspektiver for at blive klogere på sig selv 

og sit terapeutiske virke, stil og holdning. 

I sidste ende handler det om at skabe de bedste forudsætninger for klienterne, som træder ind den 

psykoterapeutiske praksis.  
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Hos Center for Trivsel & Velvære ser vi en værdi i frivilligt eller gennem socialøkonomiske projekter 

at hjælpe de svageste og mest udsatte. De studerende tilbydes derfor at blive en del af de frivillige 

tiltag i takt med, at de bliver klar til at løfte denne opgave, både fagligt og personligt. I praksis 

arbejder vi på flere initiativer. Det er muligt at kontakte Centeret for yderligere information.  

I forhold til undervisningen følger vi det kinesiske ordsprog, der siger, at ”der ikke findes dårlige 

elever, men kun dårlige lærere”. Vi holder derfor løbende evalueringer med både de studerende og 

underviserne for at sikre en høj faglig standard og for at understøtte den gode læringsproces.   

Som et led i vores værdigrundlag og mission om at løfte i flok, får de studerende, som under eller 

efter endt uddannelse har et ønske om at starte op med klinisk praksis, tilbud om hjælp med 

branding og kliniklokaler. 

 

Formål 

Det overordnede formål er at tilbyde de studerende en høj faglighed, som har høj praktisk relevans 

samt et nærværende fokus på den studerendes personlige udvikling.  Yderligere er formålet at højne 

de studerendes kritiske blik for teori og forskningsresultater inden for psykoterapiforskningen. 

Et af uddannelsens formål er således at gøre de studerende i stand til at bringe sig selv, deres levede 

erfaring og den tillærte teoretiske viden i spil i den terapeutiske praksis samt at tilpasse terapien 

efter den enkelte klients behov. 

Mål 

I løbet af de fire år kvitteres den studerende ved beståede eksaminer med i alt 4 certificeringer: 

1. Børne-, ungdoms- og familievejleder 

2. Coach og personlig rådgiver 

3. Filosofisk praktiker 

4. Psykoterapeut 
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OPTAGELSESKRITERIER 

Det vigtigste i forhold til at blive optaget på uddannelsen er din personlige baggrund for at blive 

psykoterapeut og din personlige erfaring, eksempelvis med behandlingssektoren. Det er også 

vigtigt, at ansøgeren kan læse, forstå og gøre sig forståelig på dansk. Og måske vigtigst er, at den 

studerende er parat til at gå på et studie, der vil berøre den studerendes psykiske liv. Din parathed 

vurderes i dialog med Center for Trivsel & Velvære. Egenterapi er et krav for at kunne blive 

certificeret psykoterapeut. Det kan vurderes, at individuel terapi er fordelagtigt, og ansøgeren skal 

være indstillet på at gå i supplerende terapi sideløbende med uddannelsen. 

Optagelsen sker mundtligt og begrundes skriftligt efter aftale med uddannelsesansvarlig Mads 

Dahlgaard: 

Email: center@trivselogvelvaere.com 

Tlf. 61 31 19 05 

I forbindelse med registrering af uddannelsen hos brancheorganisationen FaPD stilles disse 

forskellige optagelseskvoter: 

1. Kvote 

Optagelse på baggrund af relevant lang eller mellemlang uddannelse af psykologisk, 

pædagogisk eller anden sundhedsfaglig karakter. Ydermere skal du have arbejdet indenfor 

dit felt i 3 år.   

2. Kvote 

Optagelse på baggrund af anden videregående uddannelse end i kvote 1 optaget. Her 

vurderes din parathed baseret på din modenhed, motivation, livs- og erhvervserfaring samt 

eventuelle relevante kurser. Egenterapi og anden terapeutisk erfaring er en fordel. 

3. Kvote 

Optagelse på baggrund af anden uddannelse og arbejde med mennesker i en eller andet 

form. Har relevante kurser inden for psykologi, psykoterapi, filosofi, personlig udvikling, 
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pædagogik, ledelse, supervision eller lignende. Egenterapi og anden terapeutisk erfaring er 

en fordel. 

4. Kvote 

Optagelse på baggrund af din personlige livshistorie og erfaring med psykopatologi, terapi, 

og behandlingssektoren. Og har du arbejdet med dig selv i sådan en grad, at du er klar til at 

uddanne dig inden for psykoterapi og tage psykoterapeutkasketten på, kan du ansøge om 

optagelse. 

5. Kvote 

Optagelse med merit fra tidligere psykoterapistudie. Har du en helt eller delvist afsluttet 

psykoterapeutuddannelse, kan du få merit for de dele, som vi vurderer, svarer til denne 

uddannelses elementer med henblik på at kunne bestå eksamen. Meritoptagelsen er en 

individuel proces og vurderes gennem dialog og dokumentation fra tidligere uddannelse.    

 

Varighed og dispensation 

Uddannelsen må officielt tage 6 år, hvilket giver mulighed for to års orlov eller en forlængelse af 

uddannelsens varighed, hvis man stadig mangler supervision, færdighedstræning, egenterapi eller 

klienterfaring. Går man ud over de 6 år, kan man søge dispensation. 

Dette kan dog have konsekvenser i forhold til at blive optaget i FaDP eller anden relevant 

brancheforening. Dette er dog mellem den studerende og den enkelte brancheforening. 
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UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD 

Den 4-årige psykoterapeutuddannelse 

Den studerende kan efter endt uddannelse og bestået eksamen kalde sig Integrativ Psykoterapeut 

med humanistisk/eksistensfænomenologisk grundlag og har direkte mulighed for at søge om at blive 

Reg. Psykoterapeut gennem Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP). Integrativ 

psykoterapeut henviser til, at den studerende trænes i en lang række anerkendte metoder, men 

integrerer dem i sit terapeutiske udgangspunkt, som hos Center for Trivsel & Velvære er 

humanistisk/eksistentielt. Uddannelsen har ud over fokus på psykoterapien et særligt fokus på 

filosofien og den moderne psykoterapiforskning, idet vi mener, at filosofien bidrager med en særlig 

dybde og ikke-psykologiserende menneskeforståelse til det psykoterapeutiske udgangspunkt og til 

den terapeutiske holdning. Den moderne psykoterapiforskning har et blik på, hvad der i virker 

psykoterapien og hvordan det virker, mens de teoretiske retninger og metoder bidrager med 

menneskeforståelse samt metodiske værktøjer. Det har vist sig, at effekten af specifikke metoder 

er væsentligt mindre end faktorer, der er fælles for alle former for psykoterapi, og den moderne 

forskning har givet os mulighed for at træne og styrke netop de terapeutiske faktorer, som står for 

den største del af den terapeutiske effekt. Derudover har uddannelsen et todelt perspektiv, nemlig 

et udadrettet, hvor fokus er at klæde den studerende på til at blive den bedst mulige terapeut samt 

et indadrettet fokus på den indre terapeutiske proces og på at få etableret en dyb intrapsykologisk 

kontakt samt at få ryddet op i eget ’baglokale’ og få bragt dette i spil i den terapeutiske praksis. 

På uddannelsens 2. og 4. år er der en studietur af en uges varighed, og på uddannelsen 2. år er fokus 

på at komme dybt ind i sig selv og psykoterapiens virke på egen krop. Alt for mange terapeuter går 

efter vores overbevisning med uforløst psykisk materiale, der som psykoterapeut ikke gavner nogen. 

På uddannelsens 4. år er fokus på at få gjort sig selv gældende som terapeut i det større 

samfundsmæssige billede og bidrage til et fælles bedste. Fokus er derigennem at understøtte den 

studerendes psykoterapeutiske fremtid. 
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Vi tilbyder som noget ekstraordinært, at den studerende hjælpes til at gøre sig selv relevant som 

psykoterapeut i forbindelse med socialøkonomisk projektledelse i meningsfulde projekter, der kan 

bidrage til en bedre verden og hjælpe den studerende tættere på en eventuel drøm om et 

selvstændigt virke. 

Hvert år sit sekundære fokus 

 

Hele vejen igennem uddannelsen er det psykoterapien, der er i centrum, men hvert år har tillige et 

sekundært fokus, der afsluttes med en form for eksamen. Det betyder også, at den studerende får 

fire diplomer/certifikater i løbet af de fire år: 

• Børne-, unge- & familiebehandler/-mentor 

• Coach 

• Filosofisk praktiker 

• (Reg.) Psykoterapeut 
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Disse diplomer giver den studerende mulighed for at bevise sine kompetencer over for en 

arbejdsgiver allerede efter første år, og de åbner muligheden for specialiseret supervision. 

 

Hvert år 7 Moduler 

Hvert år er opdelt i syv moduler af 50 timer, som hvert har et overordnet tema. I alt får man i 

gennemsnit 475 lektioners undervisning, terapi, gruppesupervision  osv. Fælles for modulerne er, 

at der er fokus på samtale- og dialogtræning. Der vil inden for de fleste moduler også være fokus på 

forskellige former for psykopatologi såsom afhængighed, angst, depression osv. for derved at få en 

bred forståelse af de forskellige lidelser. Der vil også være et fokus på at se indad på baggrund af de 

givne tematikker med henblik på at blive et mere autentisk jeg i mødet med klienterne. Ligeledes er 

seksualitet, sundhed, kultur og parforhold også gennemgående temaer. 

Hvert modul tæller i alt 50 timer fordelt således: 

- 10 oplægstimer 

- 10 praksistimer 

- 10 træningstimer 

- 20 forberedelsestimer (eller mere) 

 

Alle moduler kan ændre sig løbende med henblik på at forbedre undervisningen, særligt i takt med 

nyere forskning, der fremkommer med spændende og relevante fund. 

Mødetider: 

Fremmøde: 

➢ Fredag: 14:00 -21:00 

➢ Lørdag: 9:00 – 17:00 

➢ Søndag: 9:00 – 16:00 

Online mellem moduler:  

➢ To timers efter aftale fra. 16:00 – 18:00 

➢ Selvstudie 
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Overblik 

I tabellen nedenfor ses et overblik over timerne på psykoterapeutuddannelsen: 

Fag 1.år 2.år 3. år 4.år Timer/lektioner 

i alt 

Teori/undervisning 
-inkl. studietur år 2 og 4 

-ekskl. Forberedelse 

224 242 224 242 922 

Strategi  
(journalføring, datalovgivning, 

rådgiveransvar og etik) 

15 15 15 15 60 

Metode 
(Undervisning i teori, metode, 

psykopatologi, 

sundhedslovgivning, 

autorisationsloven, god 

klinisk praksis og 

kvaksalverloven)  

108,5 108,5 108,5 108,5 434 

Inkl. 

Gruppeterapi 28 28 28 28 112 

Gruppesupervision 15 30 15 30 90 

Egenterapi  15 15 15 15 60 

Klinisk terapi 
(Træningsterapi) 

56 56 56 56 224 

I alt 1416 

Derudover 

Forberedelse 

150 150 150 150 600 

 

Det forventes endvidere fra Center for trivsel & velvære, at den studerende efter endt uddannelse 

opfylder følgende krav til REG-ordningen:  

▪ 90 timers egenterapi (modtaget)  

▪ 90 timers klientterapi (givet) 

▪ 90 timers givet supervision (feedback til medstuderende) 

▪ 90 timers læse-/øve-/praktiske træningsgrupper 
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Hele uddannelsen løber over 4 år med i alt 28 moduler og deraf to studieture. Nedenfor ses en tabel 

med en oversigt over samtlige moduler og tematikker. Ændringer kan forekomme. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Modul 1 Introduktion til 
psykoterapi - klassiske 

teorier og moderne 
forskning 

 

 
Coaching og psykoterapi 

Fra lidelse til ledelse 
 

 
Kierkegaardsk 

rådgivningspraksis 1/2 
 

 
Psykoterapiens essens 

At stå enestående 

Modul 2 
 

 
Ind i psykoterapiens 

essens 
 

 
Humanistisk psykoterapi 

 

 
Kierkegaardsk 

rådgivningspraksis 2/2 
 

STUDIETUR til Spanien 
Dig i verden 

Socialøkonomisk 
projektledelse 

Modul 3 
 

 
Livets byggesten og 

psykodynamisk terapi og 
udviklingspsykologi 

 
Formålsfokuseret Terapi 

& Ledelsespraksis 

 
Eksistentiel og 

fænomenologisk 
psykoterapi i praksis 

 

 
Din praksis 
10 timers 

Klinikvejledning 

Modul 4 
 

Livets byggesten og 
gravid- og 

spædbørnsterapi 
Udviklingspsykologi 

Kognitiv adfærdsterapi 
1., 2. og 3. bølge i praksis 

Deliberate Practice 

 
Ind i psykoterapiens 

essens 

 
Integrations- og kulturel 

psykoterapi 

Modul 5 
 

Systemisk psykoterapi 
med børn, unge og 

familier. 
Familieopstilling 

STUDIETUR til Spanien 
Ind under huden 

Kunsten at føre dialog 

 
Filosofisk praksis 
Deep philosophy 

 

 
Integrativ- og eklektisk 

psykoterapi 

Modul 6 Familieproblematikker i 
det senmoderne 

samfund og diagnoser 

 
Sexologi, Etik og 

Kropspsykoterapi 
 

 
Traume- og 

smertehåndtering 

 
Virkningsfaktorer i 

psykoterapi og 
Deliberate Practice 

 

Modul 7 Psykopatologi med 
børn, unge og familier 

Eksamen 

 
Coaching og psykoterapi 

Eksamen 
 

 
Selvomsorg i 
psykoterapi 

 
Eksamen 

 

❖ Specifikke metoder 
❖ Filosofisk tilgang 
❖ Egenpsykologi og psykoterapi 
❖ Børn, unge og familier - behandling og vejledning 
❖ Coaching  
❖ Forretningsudvikling 
❖ Integrations- og kulturorienteret terapi 
❖ Krop og sexologi indenfor psykoterapi og Etik 
❖ Traume- og Smertehåndtering 
❖ Forskningsbaseret tilgang 
❖ Eksamen som psykoterapeut 
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Indhold 1. år 

Børn-, unge- og familieterapi og rådgivning (Første studieår) 

 

Det første år handler om at få en forståelse for psykoterapien og et overordnet blik for det 

psykoterapeutiske landkort. Der gives et historisk og praktisk indblik i psykoterapiens virkemidler.  

Første år har et særligt udviklingspsykologisk perspektiv samt et blik på anvendelsen af de mest 

anerkendte metoder inden for børn-, unge- og familiebehandling og rådgivning. Der er et dybt fokus 

på den studerendes egen psykologi, og alle teorier, metoder og perspektiver sættes i relation til den 

studerendes eget liv og situation. Den studerende trænes i det humanistiske psykoterapeutiske 

udgangspunkt samt i at integrere systemiske og psykodynamiske perspektiver og metodiske 

værktøjer.   
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Efter at have gennemført første år vil den studerende have demonstreret at kunne forstå 

familieproblematikker og intervenere på et fagligt og sagligt højt niveau. Analysen vil ske på 

baggrund af et dybt kendskab til udviklingspsykologi samt systemisk og psykodynamisk teori og 

moderne udviklingspsykologi og tilknytningsteori. Den studerende vil derudover have demonstreret 

at kunne forstå og benytte caseformuleringsværktøjer og at kunne argumentere for sine 

interventionsvalg ud fra en bio-psyko-social og kulturel samt samfundsorienteret 

sygdomsforståelse. Den studerende vil være trænet i at kunne anvende værktøjer såsom Det Glade 

Barn-metoden, familieopstilling, mentalisering samt at benytte sig af mentoring og 

familierådgivning. Den studerende vil derudover have udvist dydsetisk forståelse, og de vil have et 

blik for sundhed og trivsel og vil være i stand til at intervenere med henblik på at højne disse. 

Oversigt over datoer og temaer ses i modellen nedenfor: 

Modul Dato Tema 

Modul 1 August Introduktion til psykoterapi - klassiske teorier og moderne 
forskning 

Modul 2 September / oktober 
 

Ind i psykoterapiens essens 

Modul 3 November/ December Livets byggesten og psykodynamisk terapi og 
udviklingspsykologi 

Modul 4 Januar / Februar Livets byggesten og gravid- og spædbørnsterapi. 
Udviklingspsykologi 

Modul 5 Marts Systemisk psykoterapi med børn, unge og familier. 
Familieopstilling 

Modul 6 April / Maj Familieproblematikker i det senmoderne samfund og 
diagnoser 

Modul 7 Juni Psykopatologi med børn, unge og familier.  
Eksamen 

 

Nedenfor er der en beskrivelse af de enkelte moduler, og i hvert modul vil der indgå konkrete 

øvelser, grupperefleksioner og -processer og diskussioner. 
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Modul 1 – Introduktion til psykoterapeutuddannelsen, klassisk og moderne teori, 

praksis og forskning. 

Hvad er psykoterapi, og hvad er psykoterapeutens rolle? Hvad vil det sige at tage en 

psykoterapeutuddannelse? Man har endnu ikke fundet den ene definition, som indfanger hele 

psykoterapiens felt, men det har noget at gøre med at hjælpe klienter af med eller behandle 

psykiske lidelser, vanskeligheder og problematikker, og psykoterapeutens rolle er at facilitere 

psykoterapeutiske processer for dem, som søger hjælp hos en psykoterapeut. Den moderne 

psykoterapeut skal kunne forholde sig til diagnoser og udfordringer på det samfundsmæssige, 

kulturelle, socialøkonomiske, seksuelle, politiske samt globale plan og skal kunne arbejde og handle 

både på individ-, parforholds-, familie-, gruppe- og samfundsniveau. Dette skal gøres fra et 

engageret, kærligt indre og med en dyb etisk forståelse og virke. Dette kræver faglig viden og 

praksisberøring med alle aspekter ved det psykoterapeutiske arbejde, og her på første modul starter 

rejsen.  

Da det er et introduktionsmodul, gives der et historisk indblik i psykoterapien for at få en forståelse 

for det psykoterapeutiske landkort, der indeholder de store psykoterapeutiske traditioner såsom 

psykodynamisk terapi, oplevelsesorienteret terapi, systemisk terapi og kognitiv adfærdsterapi. 

Derudover er der fra de klassiske traditioner udsprunget en række af nye psykoterapeutiske 

metoder, som har hver deres force. Psykoterapiforskningen peger på de terapeutiske faktorer, der 

har den største effekt på klienterne, og det er terapeutiske faktorer, som går på tværs af 

retningerne. De faktorer skal også på det psykoterapeutiske landkort ligesom den lange række af 

værktøjsfag, som har vundet frem over de seneste årtier. Derudover melder coaching og filosofiske 

praksisser sig på banen og tilbyder lovende alternativer.  

Den studerende får på dette intromodul en smagsprøve på de store linjer af uddannelsen og af 

psykoterapien som sådan, og der vil være en række tiltag, som har til hensigt at understøtte en sund 

holddannelse og -dynamik samt at få skabt nogle læsegrupper. 

Der vil være ca. lige dele fokus på egne terapeutiske processer og den faglige undervisning. De 

terapeutiske processer har til formål at sikre, at de studerende kommer helt i kontakt med deres 
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eget udgangspunkt for psykoterapeutisk facilitering, og den faglige viden skal sikre, at den terapi, 

der tilbydes, er faglig, saglig og virksom. 

 

Modul 2 – Ind i psykoterapiens essens 

På dette modul skal den studerende mærke psykoterapien fra indersiden, ind til essensen af sit eget 

udgangspunkt for psykoterapeutisk facilitering. Der er fokus på at rydde op i eget hus - en 

nødvendighed for terapeuten - før der ryddes op hos naboen/klienten. Forskning peger på den ene 

side på, at det kan gavne den terapeutiske proces, hvis terapeuten selv har gennemgået noget 

lignende det, som klienten gennemgår. På den anden side peger forskningen også på, at terapeuter, 

som ikke er kommet til bunds i egen proces, har en tendens til at overføre deres eget ubearbejdede 

materiale til klienterne. Derfor er dette modul nødvendigt, og også den læring, der kommer ud af 

dette, er uvurderlig i arbejdet med klienter. 

Græsset er altid grønnere på den anden side, siges der, men efter dette modul er græsset grønnest 

i egen have, og der er blevet sået en gødning, der hjælper med at slå dybe sundhedsfremmende 

rødder, som kan vokse i løbet af resten af uddannelsen.  

Dette modul er yderligere vigtigt for de emner og temaer, der berøres fremadrettet, og måden, der 

undervises på, går dybt og helt ind, hvor det gør godt.  

Essentielt for psykoterapeutiske processer er nervesystemet, der styrer mennesket grundlæggende 

overlevelsesmekanismer. Kamp, flugt, frys, kollaps og social engagement er nogle dybe 

grundlæggende menneskelige mekanismer, som under særlige vilkår eller traumatiske oplevelser 

kan manifestere sig i krop, psyke og adfærd på godt og ondt. Vi skal i dette modul tage hul på de 

mest grundlæggende forståelser af nervesystemet i det psykoterapeutiske arbejde. 

Helt essentielt er det også, at man som psykoterapeut kan møde klienten i øjenhøjde og få skabt en 

terapeutisk alliance, så dette trænes på dette modul.  

Modulet introducerer altså forandringsprocesser og terapeutiske tilgange, som den studerende skal 

både afprøve og mærke på egen krop. 
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Modul 3 - Livets byggesten - psykodynamisk terapi og udviklingspsykologi 

Hvordan startede livet, og hvordan er det moderne menneske et produkt af det? I dette modul tages 

der afsæt i evolutionspsykologien for at møde og forstå mennesket i sin natur. Det er overraskende, 

hvor meget vi har tilfælles med primitive organismer. Derefter skal vi beskæftige os med den 

psykodynamiske terapi med udgangspunkt i Freuds psykoanalyse, hvis teori også bygger på tanker 

fra evolutionspsykologien og tilføjer en teori om psykiske energi. Freuds velkendte psykoseksuelle 

udviklingsteori bringes i spil og bliver gjort moderne og relevant, ikke mindst i forståelsen af 

psykopatologi hos børn og unge.  

Psykodynamisk terapi spænder vidt, og vi bevæger os fra den klassiske psykoanalyse, hvor 

klienterne fik fem ugentlige samtaler til de mere moderne psykodynamiske terapiformer, som 

eksempelvis psykodynamisk korttidsterapi og interpersonel terapi. 

Fælles for de dynamiske terapier er, at de ofte forstår psykiske problematikker som reaktioner på 

undertrykte og ubearbejdede følelser i relation til andre mennesker. Oftest vil udgangspunktet være 

klientens livshistorie - dette for at blive kogere på de psykiske mekanismer.  

Vi går bl.a. i dybden med den psykoanalytiske konfliktmodel og begreber som overføring og 

modoverføring. 

 

Modul 4 - Livets byggesten - gravid- og spædbørnsterapi samt udviklingspsykologi 

I forlængelse af foregående modul stilles der i dette modul skarpt på de allertidligste stadier i et 

menneskes liv, nemlig graviditeten og spædbarnsstadiet. Der er på det seneste kommet en del ny 

forskning på området, som vidner om vigtigheden af en god start på livet. Blandt andet ved man, 

hvad rygning, alkohol, stress og lignende gør ved et foster, og hvordan det kan påvirke resten af 

livet. Hvad er det vigtigste at give et barn med tidligt i livet? Der fokuseres på, hvordan vi møder en 

ny klient, barnet såvel som familien, og hvordan vi skaber en god relation, hvilket forskningen peger 

på, er altafgørende for, at klienten oplever optimal bedring.  

Vi gennemgår på dette modul Det Glade Barn-metoden (Dahlgaard), der er en opdragelsestilgang 

udviklet hos Center for Trivsel & Velvære, og som anvendes til familiebehandling og i institutioner. 
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Derudover vil den studerende blive introduceret til begreber som tilknytning og mentalisering og 

lære at anvende begreber til terapeutiske interventioner. 

 

Modul 5 - Systemisk psykoterapi med børn, unge og familier. Familieopstilling 

I dette modul tages der hul på en anden af de store terapeutiske traditioner, nemlig systemisk 

psykoterapi. Fælles for de systemiske terapier (Bateson, White) er, at de ser årsagen til psykiske 

problematikker som internaliseringer af noget, der ligger uden for individet, altså som et produkt af 

systemet. Samfundet og familien er systemer, som individet indgår i, og en af løsningerne på 

problemet er at ændre eller reparere systemet. 

Behandlingerne har blandt andet fokus på at eksternalisere problemerne for at adskille individet fra 

problemet. Eksempelvis som i den narrative terapi, hvor fokus er på at skabe et nyt narrativ – en ny 

og mere positiv fortælling. 

Den studerende kommer til at beskæftige sig med narrativ terapi (White), løsningsfokuseret terapi 

(de Shazer, Kim Berg) samt familieopstilling (Hellinger). Systemisk terapi er ofte førstevalg som 

terapeutisk tilgang til børn, unge og familier. 

 

Modul 6 - Familieproblematikker i det senmoderne samfund og diagnoser 

I dette modul skal mennesket forstås i tiden, den senmoderne eller måske endda metamoderne 

tidsalder. Hvad gør det mentalt ved mennesket, at verden er, som den er? Hvorfor stiger antallet af 

psykiske lidelser på trods af, at der kommer flere og flere tiltag til at afhjælpe dem? Hvordan påvirker 

teknologien og sådan noget som IT, SOME og globaliseringen det enkelte menneske? Hvordan kan 

man tilpasse sig verden, som den er, og være lykkelige? 

Det er vigtigt, at vi som psykoterapeuter kan adskille klienters lidelser som et udviklingstraume, et 

systemisk traume eller en lidelse af samtiden, fordi det kalder på forskellige terapeutiske tilgange. 
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I dette modul skal vi også se på, hvad en diagnose er, da mange børn og unge tildeles diagnoser, og 

som børn-, unge- og familievejleder skal man kunne navigere i og rådgive bedst muligt taget 

diagnoserne i betragtning. 

 

Modul 7 – Psykopatologi med børn, unge og familier og eksamen 

I dette modul skal vi for alvor tilegne os en forståelse for de psykopatologiske perspektiver på 

børn og unge. Den studerende vil blandt andet få viden om diagnoseklassifikationsmanualerne 

ICD 10/11 og DSM 5 samt alternativer dertil. Det er vigtigt at forstå grundtankerne og 

anvendelighederne ved diagnosticering, men det er mindst lige så vigtigt at opnå en viden om 

den reelle evidens, herunder at lære at forholde sig kritisk til denne viden og herigennem få et 

dybt kendskab til både styrker og svagheder. 

Derudover er der eksamen, hvor den studerende vil demonstrere sin terapeutiske kundskab og 

viden på skrift og i praksis. Eksamen er lige så meget en demonstration af den enkelte studerendes 

viden, formåen og kunnen, som den er en måde at få fulgt op på eventuelle mangler fra 

uddannelsens side.  
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Indhold 2. år 

Psykoterapi (andet studieår) 

 

Moderne psykoterapi er en forholdsvis ung videnskab og praksis, som daterer sig tilbage til 

slutningen af det nittende århundrede med psykoanalysens fremkomst. Psykoterapien har op 

gennem det tyvende århundrede for alvor fået bevist sit virke til alverdens psykiske lidelser og 

problematikker. Men hjælpekunst er ikke begrænset til at hjælpe psykiske lidelser, og derfor er der 

kommet en lang række af andre former for praksisser frem for at hjælpe mennesker videre, og her 

er coaching kommet frem som et alternativ til psykoterapien. Coachingen ser fremad og har fokus 

på dig og dine mål og det i det dig, som forhindrer dig i at udnytte dit personlige potentiale. Der er 

langt flere ligheder mellem coaching og psykoterapi, end der er forskelle, men forskellene er 
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alligevel mærkbare for nogle klienter, og coachingen kan derved udvide psykoterapeutens praksis, 

så det bliver muligt at møde de klienter, som ønsker coaching frem for psykoterapi eller at 

kombinere terapeutiske forløb, således at når de psykiske vanskeligheder er bearbejdet, kan en 

mere coachende tilgang tage over og hjælpe klienten videre i livet. Det er også et spørgsmål om 

terapeutisk holdning, og nogle psykoterapeutiske tilgange har flere coachende elementer end 

andre. Inden for den kognitive og adfærdsterapeutiske tradition er tilgangen ofte mere styrende, og 

derfor vil vi i dette år dykke dybere ind i netop den tradition. Vi skal også se på kernefærdigheder 

inden for psykoterapien, som al hjælpekunst bør være rodfæstet i, og derfor dykker vi ned i 

humanistisk psykoterapi og psykoterapiens virkningsfaktorer. Der er i dette år yderligere et fokus 

på kunsten at føre dialog. De fleste terapeutiske skoler har sokratisk dialog som en central del af 

deres tilgang, men hvad med platonisk og aristotelisk dialog, eller hvad med fænomenologisk 

dialog?  

På mange af modulerne er seksualitet, krop og etik implicitte temaer, men i dette år har vi et modul 

dedikeret til at gå lidt mere eksplicit i dybden med emnerne. 

 

Modul Dato Tema 

Modul 8 August Coaching og psykoterapi. Fra lidelse til ledelse 
 

Modul 9 September/oktober 
 

Humanistisk psykoterapi 
 

Modul 10 November/december Formålsfokuseret Terapi & Ledelsespraksis 
 

Modul 11 Januar Kognitiv adfærdsterapi 1., 2. og 3. bølge i praksis 
 

Modul 12 Februar/marts STUDIETUR til Spanien. Ind under huden. Kunsten at føre 
dialog 

Modul 13 April Sexologi, etik og kropspsykoterapi 
 

Modul 14 Maj/juni Coaching og psykoterapi. Eksamen 
 

 

Nedenfor er der en beskrivelse af de enkelte moduler. I hvert modul vil der indgå konkrete 

øvelser og grupperefleksioner og diskussioner. 
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Modul 8 – Coaching og psykoterapi – Fra overlevelse til trivsel 

På dette modul åbner vi op for at udvide den psykoterapeutiske praksis fra at være rettet mod børn, 

unge og familier til også at rette sig imod voksne, også dem, der ikke har en decideret psykisk lidelse, 

men hvor det måske halter med trivslen og perspektivet i tilværelsen. Vi skal se på, hvordan 

coaching og psykoterapi på de fleste parametre har ligheder, men også få et blik for, hvor de 

adskiller sig og have kendskab til, hvor det er bedst for klienten, at terapeuten vælger en mere 

coachende tilgang til klienten, og hvornår den psykoterapeutiske tilgang er mest passende. Vi 

mener, at psykoterapi kan meget og er et fantastisk håndværk at mestre, men vi mener også, at 

coachingen kan tilføje noget til psykoterapeuten, som ikke findes inden for psykoterapien, og som 

bidrager til, at psykoterapeuten blot bliver mere favnende og fleksibel i sin tilgang. Det handler i 

bund og grund om at hjælpe sine klienter bedst muligt, og coaching kan bidrage til dette. 

 

Modul 9 – Humanistisk psykoterapi. Teori og praksis 

I dette modul gås der i dybden med den humanistiske tradition inden for psykoterapien. 

Humanistisk teori har et optimistisk menneskesyn og tror på, at potentialet til forandring og vækst 

er iboende i det enkelte menneske; det skal blot aktualiseres. I den humanistiske tilgang finder vi 

kerneterapeutiske principper, og der vil ofte være et særligt fokus på nutid og knap så meget på 

fortid, hvortil det vigtigste er klienternes subjektive oplevelse. På det metodiske plan varierer 

metoderne en del, og nedenfor vil vi forsøge kort at beskrive de tre humanistiske tilgange, som vi 

kommer til at gå i dybden med i dette modul. 

1. Klientcentreret terapi 

2. Gestaltterapi 

3. Emotionsfokuseret terapi 

Klientcentreret Terapi (Rogers) opfatter psykisk lidelse og dysfunktion som et resultat af 

inkongruens. Terapeutens opgave er at være kongruent (ægte), at have en ubetinget accept og 

empatisk forståelse for klienten. Fra Rogers træner vi terapeutiske kernefærdigheder, som er 

nødvendige for, at terapien kan blive en succes. 
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Gestaltterapien (Pearls) ser egoet som klemt mellem normer (Top dog) og undskyldninger (Under 

dog). Psykiske vanskeligheder opstår, når spontane oplevelser blokeres, og der er en indre splittelse 

mellem forskellige dele af selvet. Metoden er meget konfronterende og indeholder blandt andet 

stolearbejde og andre oplevelsesorienterede teknikker. 

Emotionsfokuseret terapi (Greenberg) er på mange måder en god kombination af den 

klientcentrerede terapis kernebetingelser og gestaltterapiens konkrete værktøjer. Der er et særligt 

fokus på følelser, og psykiske vanskeligheder ses som utilpassede følelser, som ikke gavner klienten. 

Terapeutisk handler det derfor om at afdække klientens følelser på forskellige niveauer, så de bliver 

mere tilpasset den verden, som klienten lever i. 

 

Modul 10 – Formålsfokuseret Terapi og Ledelsespraksis 

I dette modul bliver den studerende indført i en terapeutisk tilgang, som er udviklet til netop dette 

denne uddannelse. Det er en tilgang, som er både forsknings- og praksisbaseret, og som hjælper 

den studerende med at blive en virksom og meningsfuld terapeut for klienterne. Vi har valgt at kalde 

tilgangen for Formålsfokuseret Terapi (FFT) og Formålsfokuseret Ledelsespraksis (FFLP), fordi en af 

nøglestenene i tilgangen er, at vi altid har blik for formålet, dvs. det individuelle formål med 

terapien, det dybere formål med livet samt det større formål med verden. Det gør, at denne tilgang 

er en smule styrende sammenlignet med tilgange, som lader det være alene op til klienten, hvad 

denne vil og gør i terapien. Det formelle terapeutiske fokus kan koges ned til mål, midler og mening 

(MMM-metoden), således at FFT-terapeuten og klienten har en fælles forståelse af, hvad målet med 

terapien er, hvilke midler der benyttes for at komme i mål, men lige så vigtigt hvorfor dette er et 

ønskværdigt mål.  

Det samme gælder i en ledelsespraksis, hvor alle tre ben i MMM-metoden bør fungere som ledende 

principper hos moderne succesfyldte ledere. De tre MMM’er er som en trebenet skammel; fjernes 

et ben, vælter den. Uden mål vil den ledende eller terapeutiske praksis famle i blinde, uden midler 

kommer den ingen vegne, og uden mening bliver det ligegyldigt og potentielt en farlig praksis. 
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Modul 11 – Kognitiv adfærdsterapi 1. 2. og 3. bølge. Teori og praksis 

I dette modul gås der i dybden med den kognitive adfærdsterapeutiske tradition, og man taler i den 

forbindelse om en første, anden og tredje bølge af kognitive terapier. Den første bølge var 

behaviorismen, hvor fokus var at ændre klienternes negative adfærdsmønstre og den tidligere 

kognitive terapi (Beck). Senere fusionerede terapierne til Kognitiv adfærdsterapi (Beck), som er den 

anden bølge og traditionens sværvægter, og som ser psykiske problemer som reaktioner på negative 

tankemønstre, der har påvirkning på adfærd, krop og følelser. Formålet er en omstrukturering af de 

negative tanker, eksempelvis ved hjælp af eksponering eller samtale. Til den tredje bølge hører 

blandt andet acceptance and commitment therapy (Hayes), compassion focused therapy (Gilbert) 

og metakognitiv terapi (Wells), og vi skal forsøge at komme ind på alle tilgangene og træne 

specifikke metodiske færdigheder knyttet dertil. Kognitiv adfærdsterapi udmærker sig ved at være 

ret styrende i sin tilgang samt at være den psykoterapeutiske retning, som nok har den største 

mængde af empirisk evidens til at understøtte sin effekt. 

 

Modul 12 – Studietur. Kunsten at føre dialog 

I dette modul har vi en hel uge med fokus på at føre dialog. Langt størstedelen af det terapeutiske 

arbejde er samtale/dialog, og langt de fleste metoder inden for hjælpekunst tager udgangspunkt i 

en dialogisk tilgang, nemlig den sokratiske, og ofte en tilgang, som er reduceret til udspørgen. 

Sokratisk dialog er meget mere end det og ikke den eneste dialogiske tilgang, der kan være 

anvendelig i terapeutisk sammenhæng, og den har som alle andre dialogiske tilgange både sine 

styrker og sine svagheder. Vi kommer på turen til at beskæftige os med Platons dialog (dialektikken), 

Aristotelisk dialog (syllogismen) og kronen på værket Kierkegaardsk dialog (den indirekte 

meddelelse) samt andre. Pointen er, at dialog er et hvis ikke det vigtigste redskab, man kan have 

som terapeut, da det inkluderer både det at lytte og at respondere. 

Kunsten at føre dialog kan hjælpe terapeuten med at tilpasse sin tilgang til den enkelte klient.  
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Modul 13 – Sexologi, etik og kropspsykoterapi 

I dette modul stilles der skarpt på temaer, som egentlig har været belyst og berørt gennem de fleste 

moduler, men som fortjener eksplicit opmærksomhed, nemlig seksualiteten, sex, kroppen og 

etikken. Seksualiteten er for det senmoderne menneske flydende, og mens nogen omfavner den 

socialkonstruktivistiske forståelse af køn, skræmmer den andre. Hvad betyder det i forhold til at 

være menneske, og hvordan skal og bør vi agere i forhold til klienter og deres forhold til 

seksualiteten? Sex spiller ofte en central rolle i de fleste menneskers liv, og om sexlivet fungerer 

eller ej, men fordi der følger et tabu med sex, er det vigtigt som terapeut at være afslappet omkring 

det og at kunne bringe det ind som et terapeutisk emne. 

De fleste psykoterapeutiske tilgange opfatter mere eller mindre psyken som værende adskilt fra 

kroppen. Kropspsykoterapien fik sit udspring fra Wilhelm Reich, der selv udviklede flere 

kropspsykoterapeutiske tilgange, såsom vegetoterapi, der bygger på den teori, at det enkelte 

menneskes håndtering af følelser og konflikter afspejler sig i kroppen, f.eks. i kropsholdningen, 

muskulære spændinger og åndedrættet, og at personligheden og det psykiske forsvar viser sig i den 

enkeltes kropslige udtryk. Ved at behandle de fysiske spændinger og blokeringer og også 

åndedrættet mente han at kunne behandle de bagvedliggende psykiske problemer. 

Siden er der kommet flere til, som giver et udvidet perspektiv og supplement til den klassiske 

psykoterapi, blandt andet somatic experiencing (Levine) og bioenergetisk behandling (Lowen). 

Der vil være øvelser til at arbejde ud fra perspektiverne med henblik på at få en forståelse for 

teoriernes kliniske relevans samt diskussioner med henblik på at forstå teorierne i forhold til sig selv 

og sin personlige udvikling.  

Psykoterapi kan sjældent stå helt alene. Der er andre faktorer, der spiller ind i forhold til at få det 

bedre. Blandt andet kost og bevægelse. Derfor vil der være fokus på netop de to områder gennem 

det meste af uddannelsen, og dette modul har til hensigt at formalisere den viden, der er inden for 

området, og hvordan denne viden kan integreres i den terapeutiske praksis som gavnlige 

interventionsmuligheder. 

At kost virker på psykisk velbefindende, er velkendt, og det, at nogle psykopatologiske tilstande har 

kosten som et omdrejningspunkt, viser vigtigheden af at have en terapeutisk forståelse for kostens 
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betydning for krop og sjæl. Ligeledes er bevægelse et terapeutisk værktøj og emne, som kan få en 

stor betydning for det terapeutiske udbytte. Men hvordan og hvornår er det relevant at inddrage i 

terapien, og hvordan gøres det etisk og respektfuldt? Det er nogle af de spørgsmål, som modulet 

her beskæftiger sig med. 

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer 

fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, 

at man jo kan gaae fra den.” Søren Kierkegaard, 1847 

 

Modul 14 - Coaching og psykoterapi. Eksamen 

På dette modul bygger vi videre fra modul et og ser på, hvordan coaching kan supplere 

psykoterapeutens arbejde, og så runder vi de første to år af med en integrering af de tillærte tilgange 

og metoder inden for psykoterapien og coachingen. Tilgangen bliver sat ind i en konkret praksis, og 

der ses på Individuel, Gruppeterapi, Parterapi og Familieterapi, så den studerende ved, hvordan hun 

eller han skal agere terapeut i de forskellige terapeutiske situationer. Dette leder op til, at den 

studerende skal demonstrere sin terapeutiske kundskab i praksis.  Derudover har den studerende 

skrevet en opgave ud fra en selvvalgt problemstilling og benytter metoder, teorier og tilgange fra 

uddannelsens 2. år samt demonstrerer en evne til at kunne forholde sig kritisk til materialet. 
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Indhold 3. år 

Filosofisk Rådgivning (Tredje studieår) 

 

Uddannelsens tredje år står i den filosofiske psykoterapis tegn. Filosofien er vigtig, da den først og 

fremmest tilbyder et blik på mennesket, som er før-videnskabeligt. Den tilbyder med andre ord de 

tanker og perspektiver, som videnskaberne bygger på. Filosofiens lære er en livsvisdom, som er 

overleveret gennem årtusinder, fordi filosofien har kunnet levere almengyldige og tidløse 

leveregler, som i sine ofte meget enkle formuleringer kan løse mange af det senmoderne menneskes 

komplekse problematikker. Inden for filosofiens domæne kan vi også for alvor lære af østens vise 

filosoffer. Endvidere har den filosofiske praksis vundet frem inden for behandlingssektoren de 

seneste år i hele verden. Det kan der være mange grunde til, men et er, at der kommer mere og 
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mere efterspørgsel efter en hjælpende tilgang, der går mere i dybden med livet, uden at det har et 

religiøst præg.  

På uddannelsens tredje år kaster vi os ud i Kierkegaardsk Rådgivningspraksis (Dahlgaard), fordi 

Kierkegaard udover at have formuleret den mest citerede hjælpekunst tilbyder en metateori, 

hvorigennem vi kan integrere de forskellige teorier og metoder inden for en humanistisk ramme. 

Derudover skal vi beskæftige os med filosofisk vejledning (Hansen), protreptik (Kierkebye) og Deep 

Philosophy (Lahav). Det er også i dette år, at vi dykker ind i eksistenspsykoterapien, som er den 

terapeutiske retning, der er mest forankret i filosofi. Der er også et særligt traumefokus, for der, 

hvor psykoterapien i særlig grad er relevant, er i håndtering af traumer. Det kan være hårdt arbejde 

og derfor slutter vi dette år af med at have fokus på terapeutisk selvomsorg samt en eksamen.  

 

 Modul Dato Tema 

Modul 15 August Kierkegaardsk rådgivningspraksis 1 
 

Modul 16 September/oktober 
 

Kierkegaardsk rådgivningspraksis 2 
 

Modul 17 November/december Eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi i teori og 
praksis  

Modul 18 Januar Ind i psykoterapiens essens – kontakt og relation 
 

Modul 19 Februar/marts Filosofisk praksis 
 

Modul 20 April Traume- og smertehåndtering 
 

Modul 21 Maj/juni Selvomsorg i psykoterapi 
 

 

Nedenfor er der en beskrivelse af de enkelte moduler. I hvert modul vil der indgå konkrete 

øvelser og grupperefleksioner og diskussioner. 
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Modul 15 & 16 – Kierkegaardsk rådgivningspraksis 

Med Kierkegaard som fundament har vi en praksis, som er både respektfuld og næstekærlig over 

for den besøgende i vores praksis. 

Der er tre områder af den rådgivende praksis, som Kierkegaards tanker leverer gods til: 

1. Psykologisk forståelse af mennesket og dets livsvilkår 

2. Den terapeutiske holdning  

3. Hjælpekunsten 

Kierkegaards psykologiske forståelse af mennesket er måske mere relevant i dag end på 

Kierkegaards samtid. Dette gælder både i forhold til analyser af enkelte individer og samfundet. Med 

Kierkegaards psykologiske forståelse i ryggen bruges værktøjer til transdiagnostiske overvejelser, 

som er ualmindeligt respektfulde over for den enkelte. 

Som filosofisk rådgiver tvinges man af Kierkegaard til at forholde sig til sig selv og sin terapeutiske 

holdning. Et fokus, som er både sundt og krævende. Hvordan defineres den gode hjælp? Hvad er 

der på spil i den rådgivende relation? Og hvordan hjælper vi bedst klienten ud af sit selvbedrag og 

videre hen imod klientens subjektive sandhed? Kierkegaards hjælpekunst er et bud på, hvordan 

denne proces faciliteres i praksis.    

Hjælpekunsten er en af Kierkegaards varemærker: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre 

et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han 

er, og begynde der." Selvom citatet siger meget, kræver det som med så mange andre 

Kierkegaardcitater et kendskab til den bagvedliggende mening. 

Derudover tilbyder Kierkegaard en metateori, som konkretiserer, hvordan forskellige 

psykoterapeutiske tilgange og værktøjer kan integreres i den humanistisk fænomenologiske tilgang.   

 

Modul 17 – Eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi i teori og praksis 

Eksistentiel (fænomenologisk) psykoterapi (Boss, Frankl, May, Yalom, Spinelli, Ven Deurzen) tager 

udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, herunder de grundvilkår som unægteligt følger 
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med det at være et menneske i verden såsom angst, isolation, død, meningsløshed, kærlighed, 

foranderlighed osv. De eksistentielle terapier kan være mere eller mindre fænomenologisk 

orienteret. At forholde sig fænomenologisk betyder i praksis, at terapeuten forsøger at forholde sig 

så oplevelsesneutralt som muligt med udgangspunkt i klientens egne beskrivelser. Det kan være 

vanskeligt at give en gældende beskrivelse af eksistentiel psykoterapi, da den udgør en lang række 

retninger, som er udviklet uafhængigt af hinanden, og som kun har det til fælles, at de refererer til 

eksistensfilosofiske tekster.  

 

Modul 18 – Ind i psykoterapiens essens – kontakt og relation 

På dette modul er der fokus på at komme ind i psykoterapiens essens og få integreret alt det tillærte 

i dig selv som det terapeutiske instrument, hvorigennem de terapeutiske færdigheder skal flyde. 

Der vil være et særligt fokus på at få skabt kontakt, en af psykoterapiens allermest betydningsfulde 

forandringsvilkår. Kontakten skal ske i terapeutens indre (intrapsykologisk kontakt), i relationen til 

klienten (interpersonel kontakt) og som et terapeutisk mål i klientens indre (intrapsykologisk 

kontakt). Ingen kontakt, ingen terapeutisk proces. Kontakten er derfor en vigtig del af den 

terapeutiske relation, men relationen fordrer flere elementer såsom tillid, gensidig respekt, en 

fælles enighed om at hjælpe klienten bedst muligt og en tro på, at terapeuten er den rette til 

opgaven. 

 

Modul 19 – Filosofisk praksis 

I dette modul skal vi beskæftige os med filosofisk praksis, som er en fællesbetegnelse for en lang 

række praksisser, der tager udgangspunkt i filosofien og tilbyder nogle spændende supplementer til 

psykoterapien, og som er mere og mere eftertragtede inden for behandlings- og rådgivningsfeltet. 

Med udgangspunkt i filosofisk praksis kan du møde klienter, som ikke passer ind i den 

psykoterapeutiske eller coachende ramme. Blandt filosofiske praksisser skal vi beskæftige os med 

filosofisk vejledning (Hansen), som er en spørgende tilgang ud fra den uvidendes position og bl.a. 

handler om at stå i det åbne eller at være i øjeblikket med gæsten (som klienten ofte opfattes som). 

Derudover dykker vi ned i Deep Philosophy (Lahav), som er en tilgang, der handler om, at filosofere 
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fra sit indre dyb i fællesskab med andre omkring menneskets fundamentale realitet med 

udgangspunkt i filosofiske tekststykker med det mål at transcendere individuelle perspektiver og få 

del i en bredere form for humanitet. Derudover skal vi træne protreptik (Kierkebye, Gørtz), som er 

en måde at forholde sig til begreber på, distancere sig fra sig selv, men dog for at vende sig mod sig 

selv. Til sidst kommer vi ind på filosofisk rådgivning (Dahlgaard), som tilbyder en måde at møde 

klienten på med den absolutte respekt og kan benyttes som en tilgang. der går forud for 

psykoterapien og igen til at afrunde et psykoterapeutisk forløb. 

 

Modul 20 – Traume- og smertehåndtering 

I dette modul dykker vi ind i traumet, som er et af de fænomener, der er mest omdiskuteret indenfor 

psykoterapien, for hvad er traumer? Hvorfor har de så stor indflydelse på vores tanker, følelser og 

handlinger? Hvor sidder traumerne - i kroppen, psyken eller begge dele? Der er mange spørgsmål, 

når det kommer til traumer. Vi skal i dette modul se på en række forskellige forståelser af traumer 

og en række tilgange til at forløse traumer. Når en klient kommer i psykoterapi med traumer, store 

som små, og om de er chokrelaterede eller relationelle, er det for at få traumerne forløst. 

Traumeforløsning er en kernepsykoterapeutisk opgave, men med nogle former for traume er det 

en kolossal opgave, som kræver stor terapeutisk præcision. Traumer har været et gennemgående 

emne under hele uddannelsen indtil dette punkt, hvor vi går i dybden. Da traumer ofte er 

smertefulde, hænger det sammen med smertehåndtering, og som en del af psykoterapien, der i 

meget svære tilfælde kan være en lang proces, er evnen til at håndtere smerten et vigtigt skridt på 

vejen. 

 

Modul 21 – Selvomsorg i psykoterapi 

Når de studerende nu for alvor skal til at beskæftige sig med psykoterapi og skal kunne håndtere de 

mere vanskelige opgaver, er selvomsorg et af de værktøjer, som gør, at vi kan holde ud som 

psykoterapeuter, hjælpe mange og gøre det i mange år. Selvomsorg handler om at drage omsorg 

for sig selv, men deri ligger også et særligt terapeutisk fokus på, hvordan psykoterapeuten kan blive 

fyldt op af at praktisere psykoterapi frem for at blive drænet. Dele af dette blev også behandlet 
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under Kierkegaardsk rådgivningspraksis, men det handler også om at vide, hvornår og hvordan man 

skal søge hjælp, supervision, egenterapi osv. Det hedder jo som bekendt, at man skal hjælpe sig selv, 

før man kan hjælpe andre. 

Derudover er der eksamen, hvor den studerende vil demonstrere sin terapeutiske kundskab og 

viden på skrift og i praksis. Eksamen er lige så meget en demonstration af den enkelte studerendes 

viden, formåen og kunnen, som den er en måde at få fulgt op på eventuelle mangler fra 

uddannelsens side.  
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Indhold 4. år 

Integrativ psykoterapeut (Fjerde studieår) 

 

Uddannelsens fjerde år samler det hele, holder et skarpt fokus på psykoterapi og forbereder de 

studerende på at starte egen praksis med alt, hvad det indebærer. Dette fokus er vigtigt for os, da 

alt for mange psykoterapeuter efter endt psykoterapeutuddannelse ikke rigtigt kommer i gang med 

deres egen praksis, og uddannelserne tager efter vores mening for lidt medansvar i deres 

studerendes professionelle fremtid. Helt konkret har vi på dette år udvidet de obligatoriske ti timers 

klinikvejledningskursus med et Din praksiskursus, således at de tilsammen udgør et helt modul. Her 

skal vi se på en række tiltag, som de studerende allerede umiddelbart efter dette konkrete modul 

kan gå i gang med for at skabe sig en forretning ved at hjælpe mennesker med at få det bedre. Dette 
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modul ligger i forlængelse af en studietur, der hjælper de studerende med at forstå sig selv og deres 

rolle som psykoterapeuter i et større samfundsmæssigt perspektiv og med en oplæring i 

socialøkonomisk projektledelse på et konkret projekt, som den studerende selv formulerer og 

efterfølgende har mulighed for at følge til dørs. Derudover kommer der et særligt fokus på 

kulturforskelligheder, som er den seneste bølge inden for psykoterapiforskning, og dette fokus kan 

have en stor betydning for det terapeutiske udbytte. Derudover arbejder vi videre med traumer, 

denne gang fra et kropspsykoterapeutisk perspektiv, en tilgang, der også kaldes for det femte 

paradigme inden for psykoterapien. Og så er der den endelige psykoterapeutiske eksamen, som det 

sidste modul forbereder dig til      

 

Modul Dato Tema 

Modul 22 August Psykoterapiens essens 
 

Modul 23 September/oktober 
 

STUDIETUR til Spanien. Dig i verden - Socialøkonomisk 
projektledelse 

Modul 24 November/december Din praksis 
10 timers klinikvejledning 

Modul 25 Januar Integrations- og kulturel psykoterapi 
 

Modul 26 Februar/marts Integrativ og eklektisk psykoterapi 
 

Modul 27 April Virkningsfaktorer i psykoterapi og Deliberate Practice 
 

Modul 28 Maj/juni Eksamen 
 

 

Nedenfor er der en beskrivelse af de enkelte moduler. I hvert modul vil der indgå konkrete 

øvelser og grupperefleksioner og diskussioner. 

 

Modul 22 – Psykoterapiens essens – At stå enestående 

Vi begynder dette år med at bevæge os ind i psykoterapiens essens; hvad det vil sige at være 

psykoterapeut, der blandt andet forlydes at være det mest ensomme job, idet man langt hen ad 
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vejen er alene og ikke kan dele det, der sker i sessionerne, hverken succeserne eller udfordringerne, 

medmindre man modtager supervision eller lignende. Hvad kræver det af den enkelte at være 

psykoterapeut? Hvor klar er man som studerende til for alvor at springe ud i det? Hvordan håndterer 

man sin terapeutiske tvivl? Hvad vil det sige at stå ene? Dette element er allerede taget op under 

Kierkegaardsk rådgivningspraksis, men her bliver det alvor, fordi vi går i gang med sidste år af 

studiet, og når dette år er omme, skal denne rejse gennem uddannelsen som psykoterapeut 

fortsættes, da det er derfra, at den studerende skal bringe sine kompetencer og færdigheder i spil 

over for klienter, eller hvordan den studerende har til hensigt at bruge sin psykoterapeutiske 

faglighed.  

 

Modul 23 - STUDIETUR til Spanien. Dig i verden - Socialøkonomisk projektledelse 

Dette modul er en studietur, hvor de studerende for alvor får blik for deres evner og kompetencer 

som kommende psykoterapeuter i verden. Der er så mange ressourcer, der i dag går tabt, fordi 

psykoterapeuter ikke bringer deres enorme potentiale frem til gavn for ’verden’ og for deres egen 

praksis. Det ønsker vi med denne studietur at gøre op med. Den studerende skal dykke ind i 

lidenskaben og finde den socialøkonomiske idé, som giver gnist og gejst, og sammen laver vi en 

projektplan og en projektstrategi for, hvordan den kan føres ud i livet. Dette er en enormt gavnlig 

måde både at gøre en forskel for verden og at gøre opmærksom på sig selv og et springbræt til at få 

gang i sin forretning. Dette handler også om at lave psykoterapi på den store skala. 

 

Modul 24 - Din praksis - 10 timers klinikvejledning 

På dette modul skal du igennem de obligatoriske ti timers klinikvejledning, hvor du lærer om det 

terapeutiske arbejde, der kræves for at blive selvstændig psykoterapeut og drive en forretning.  

Det kræver blandt andet et kendskab til de gældende love og regler, som branchen er underordnet, 

et kendskab til hvordan man bliver registreret, momsfritagelse, lønsumsafgift, generelle 

skatteregler, feriepenge og a-kasse. Yderligere handler det om at kunne prissætte sine ydelser, og 

hvordan du får penge ind og behandlingen i forhold til moms og lønsum. Det handler også om, 
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hvordan man tiltrækker nye kunder, laver hjemmeside, logo, visitkort og/eller markedsfører sig selv 

etisk og professionelt samt at få styr på den gældende databeskyttelsesordning (GPDR). I dette 

modul udvides det til, at de studerende bliver klogere på, hvordan deres konkrete praksis skal køre, 

uanset om det er en drøm at blive fuldtidspraktiserende eller at være terapeut som 

sidebeskæftigelse. I den forbindelse handler det om at blive klogere på alle de terapeutiske faktorer, 

der er i alle elementerne i ens praksis. Fra den første kontakt med klienten til indretning af 

venteværelse til hvordan man serverer vand, te eller kaffe. 

 

Modul 25 - kulturelt tilpasset psykoterapi 

I dette modul skal vi beskæftige os med det seneste store gennembrud inden for psykoterapien, 

hvilket har været et overset emne i mange årtier og har været en af årsagerne til, at klienterne ikke 

har oplevet bedring af psykoterapi, at de dropper ud af psykoterapi eller ligefrem oplever 

forværring. Det skyldes, at mange minoritetstilhørende klienter oplever det, som kaldes 

mikroaggressioner fra omverdenen, også når de træder ind i det terapeutiske rum, hvilket kan 

medføre både angst og depressive tilstande. Forskningen har vist, at selv meget velmenende 

terapeuter ikke er bevidste om, at de udsætter deres klienter for mikroaggressioner. I dette modul 

ser vi på, hvordan vi for alt i verden undgår at påvirke vores klienter uhensigtsmæssigt, uanset 

hvilken minoritetsgruppe de føler et tilhørsforhold til. Dette vidner om et særligt behov for at 

beskæftige os med dette og at kunne tilpasse terapien, så den rummer og accepterer de forskellige 

kulturelle baggrunde, vi finder hos klienterne. Vi skal blandt andet beskæftige os med Affirmative 

Practice og andre tilgange med fokus på netop at kunne levere en kulturelt tilpasset psykoterapi. 

 

Modul 26 – Integrativ og eklektisk psykoterapi 

I dette modul skal den studerende for sidste gang i løbet af hele uddannelsen finde sig selv som 

terapeut, finde netop sin måde at være terapeut på, så det opleves helt rigtigt for den enkelte 

studerende, samtidig med at det giver gode resultater for den studerendes kommende klienter. På 

denne uddannelse bliver den studerende integrativ psykoterapeut med en humanistisk 

menneskeforståelse og med en terapeutisk holdning, der er fænomenologisk i sin vidensforståelse. 
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Der har gennem hele uddannelsen været plads til, at den studerende har kunnet finde sin egen 

terapeutiske tilgang. I dette modul understøttes dette, og vi ser på, hvor den enkelte studerende 

har sine styrker, og hvordan den enkelte studerende kan forstå sin tilgang som en integrativ eller 

eklektisk psykoterapeutisk tilgang eller for den sags skyld stringent. Dette er også med henblik på at 

fremhæve mennesket, der er terapeut, og som har en terapeutisk tilgang, fremfor at det er 

tilgangen, der blot udføres af en terapeut. Meget tyder nemlig på, at terapi virker bedre, jo mere 

terapeuten selv tror på sin tilgang, samt at klienten oplever terapeuten som autentisk. 

 

Modul 27 – Virkningsfaktorer i psykoterapi og Deliberate Practice 

Modsat alle de øvrige moduler følger dette modul den studerende helt fra uddannelsens start, da 

Deliberate Practice er kongevejen til at blive en dygtig psykoterapeut. Deliberate Practice har været 

benyttet inden for en masse områder, men er først de seneste år blevet integreret inden for 

psykoterapien til træningen af psykoterapeutiske færdigheder og kompetencer og kan derfor 

benyttes til at træne og højne evner og færdigheder, som læres på de øvrige moduler. 

Det er også i dette modul, at vi beskæftiger os indgående med de terapeutiske faktorer, som 

psykoterapiforskningen peger på, står for en stor del af det terapeutiske udbytte og en langt større 

del, end der kan tilskrives metoderne. Målet med dette modul er at give den studerende en 

indføring i de mest betydningsfulde faktorer inden for psykoterapien og begynde at træne de 

terapeutiske færdigheder op på et vist niveau, hvor det begynder at gøre en seriøs forskel for 

klienterne. Disse faktorer er en stor del af hemmeligheden bag god terapi og formentlig et af de 

bærende elementer bag forklaringen på, at der er nogle terapeuter, som er langt bedre end andre 

terapeuter målt i klientudbytte. De færdigheder, som tillæres gennem dette modul, er færdigheder, 

som de fleste psykoterapeutiske metoder baserer sig på i praksis, og derfor vil træning i disse 

faktorer højne kvaliteten af den metodiske tilgang, som praktiseres. Såkaldte superterapeuter 

mestrer disse faktorer. I dette modul ser vi også på, hvordan man kan måle på effekten af sin egen 

terapeutiske formåen og bruge de data til at forbedre sine terapeutiske færdigheder.  
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Modul 28 – Eksamensfokuseret undervisning 

I dette modul forbereder vi den praktiske eksamen, hvor der kommer en ekstern censor til at 

bedømme den. Det gør vi ved at gennemgå essensen i materialet fra alle fire år, og den enkelte 

studerende understøttes i at fremstå autentisk som terapeut samtidig med at kunne præstere og 

levere grundlæggende psykoterapeutiske kompetencer og færdigheder.  I den endelige eksamen 

bliver den studerende bedømt ud fra ’best practice’-kriterier inden for den humanistisk 

fænomenologiske tilgang, medmindre andet aftales, samt ud fra evnen til at anvende 

psykoterapeutiske kernekompetencer. Den praktiske eksamen vægter 50%, og de resterende 50% 

er en bedømmelse af en skriftlig eksamen, som den studerende har haft hele året til at formulere, 

skrive og her til sidst præsentere og forsvare. 
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UNDERVISNINGENS FORM  

Undervisningen baserer sig på mestringslære, teoretiske oplæg og praktiske øvelser, opgaveløsning 

og inddragelse af egne erfaringer for at skabe en direkte forbindelse mellem teori, praktik og den 

studerendes levede erfaring. 

Den primære undervisningsform er holdundervisning med tilhørende øvelser og workshops. 

 

Klienterfaring 

Som studerende er det muligt allerede på første år at opnå klienterfaring. På første år anses dette 

som frivillige interessetimer. På 2., 3. og 4. studieår kan de studerende tilbyde vejledning og terapi 

til børn, unge og familier og derved opnå klienterfaring og opleve sammenhængen mellem faglig 

teori og klinisk praksis. Den studerende kan kun yde terapi inden for områder, hvor den studerende 

har erhvervet sig faglig viden og har udvist praktiske evner. Det er et krav, at den studerende kender 

sine faglige kompetencer og begrænsninger, hvilket vurderes i tæt samarbejde med interne 

undervisere for at sikre, at klienten får en god og tryg behandling, og at terapeuten får en god 

oplevelse. Det er endvidere et krav, at den studerende er bevidst om sin egen faglige og personlige 

parathed og modenhed, inden der påbegyndes klientsamtaler.   

Klienterne er informeret om, at terapeuten er under uddannelse. Den studerende får supervision 

efter hver klientsamtale. Inden supervision eller gruppesupervision indhentes et informeret 

samtykke fra klienten, og klienten giver tilladelse til, at terapeuten må få supervision på 

samtaleforløbet. Dette er anonymiseret, og terapeuten har naturligvis tavshedspligt og er underlagt 

etiske retningslinjer på området. 
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UNDERVISERE 

Hos vores undervisere vægter vi høj faglighed samt en passion for deres undervisningsfelt. Alle vores 

undervisere inden for psykoterapi har selv en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse og klinisk erfaring. 

I fag, som står lidt uden for psykoterapien i snæver forstand, har underviserne en relevant faglig og 

erfaringsmæssig baggrund inden for det emne, eksempelvis indenfor ernæring, kropsterapi, jura, 

etik og filosofi. 

Hvert modul har en hovedunderviser, da målet er, at alle fag undervises af specialister, der er 

passionerede i netop deres undervisningsfelt. 

Underviserne er forpligtet til at holde sig opdateret inden for deres fagområde samt at efterleve de 

krav, der ellers stilles til at undervise på uddannelsen.  

Ved workshops kan der været assistenter til stede, som alle har taget psykoterapeutuddannelsen 

og dermed kan give sparring og hjælp til de forskellige øvelser. 
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ETISKE RETNINGSLINJER OG GOD KLINISK PRAKSIS 

Generelle bestemmelser 

Center for Trivsel & Velvære vedkender sig etiske retningslinjer og principper, som gælder nordiske 

psykologer og danske psykoterapeuter. Derudover arbejdes der for at fremme de studerendes 

terapeutiske kvaliteter gennem sikring af deres personlige og faglige udvikling samt et godt og sundt 

miljø, hvor undervisere og studerende trives og kommunikerer med gensidig respekt.  

Uddannelsen lever op til FaDP’s regelsæt for god klinisk praksis. Læs mere her: 

https://fadp.dk/medlemsskab/bliv-reg/ 

Der er tavshedspligt for alle parter omkring personlige forhold. 

 

Juridiske aspekter 

Som et led i uddannelsen undervises der i de juridiske aspekter af rollen som psykoterapeut. Som 

nyuddannet er det væsentligt at være forberedt på, hvilke rettigheder og regler, der er gældende 

på området. Undervisningen bliver varetaget af vores in-house jurist, der også er uddannet 

psykoterapeut. 

De studerende vil først og fremmest blive præsenteret for forskellen mellem at være en registreret 

og en ikke registreret psykoterapeut, herunder FaDP’s optagelseskriterier, autorisationsloven og 

kvaksalverloven. De studerende vil ligeledes få et kendskab til Styrelsen for Patientsikkerhed, særligt 

hvilken betydning denne potentielt kunne have for kommende klienter. I forlængelse heraf vil 

vigtigheden af korrekt håndtering af journalføring blive understreget, særligt omhandlende de 

personfølsomme oplysninger. 

Ydermere vil de studerende i løbet af modulet stifte bekendtskab med følgende områder: 

http://www.trivselogvelvaere.com/
https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf
https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf
http://www.kgicph.dk/education/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Etikfolder.pdf
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• GDPR – reglerne (persondataforordningen) og databeskyttelsesloven 

• Sundhedsloven 

• Markedsføringsloven 

Ydermere vil der være en indføring i de skatteretlige regler, herunder moms- og lønsumsvejledning. 

Disse juridiske aspekter indgår i det 10 timers obligatoriske klinikvejlederkursus, hvor det har klinisk 

og praktisk relevans. Klinikvejledning er et krav fra Sundhedsstyrelsen, hvis du vil registreres som 

psykoterapeut. 

 

Som lærer: 

Underviserne har en forpligtelse til at holde sig opdaterede og videreuddanne sig inden for deres 

fagområde. Dette indebærer blandt andet modtagelse af supervision og regelmæssig egenterapi, 

hvor det skønnes nødvendigt. Som underviser udviser man en respektfuld tone og tilgang til de 

studerende samt opretholder den professionelle distance under uddannelsen. 

 

Som elev: 

Den enkelte elevs udvikling, trivsel og velvære har høj prioritet, og skulle det vurderes, at den 

enkelte ikke kan klare uddannelsen, hjælpes eleven til den bedst mulige afslutning af uddannelsen. 

Som led i uddannelsen forpligter eleven sig til at modtage egenterapi.  

Til beskyttelse af den studerendes retsstilling er der etableret et internt klagesystem i form af et 

etisk udvalg, der skal varetage den enkelte elevs interesser, inden for hvad der er ret og rimeligt. 

Alle personlige oplysninger opbevares og behandles fortroligt. 
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EKSAMEN OG EVALUERING 

Eksaminernes formål er at sikre, at underviserne har formået at videreformidle teori, metode, 

praksis og pensum, så de enkelte studerende har opnået den tilsikrede læring. Hele uddannelsen er 

opbygget således, at senere moduler trækker på tidligere pensum. Hertil understreges vigtigheden 

af, at den enkelte elev har tilegnet sig en bred forståelse af pensum, samt at underviserne i 

efterfølgende moduler på bedst mulig vis kan repetere de områder, hvor eksaminerne har sporet 

huller i elevernes viden.  

Vi har tre typer eksaminer i hvert undervisningsår: 

• Skriftlig 

• Mundtlig 

• Praktisk 

 

De skriftlige eksaminer 

Der er groft set to typer af skriftlige eksaminer i løbet af den 4-årige psykoterapeutuddannelse. Den 

frie skriftlige eksamen, hvor den enkelte elev skal reflektere selvstændigt over det materiale, som 

er gennemgået i uddannelsen ud fra eget liv og praksis, hvortil inddragelse af relevant pensum er 

obligatorisk. Hvert år afsluttes med, at den studerende har gjort sig relevante overvejelser i 

forbindelse med eksamen. De tre første år i mindre omfang, mens den afsluttende eksamen er en 

større opgave. Alle studerende får vejledning i at skrive en god opgave.  

Den anden skriftlige eksamenstype er spørgsmålsbesvarende, hvor den studerende alene eller i en 

gruppe skal besvare en række spørgsmål, som er direkte relateret til de gennemgående moduler. 
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De mundtlige eksaminer 

Med udgangspunkt i et relevant psykoterapeutisk emne skal den studerende holde et oplæg og 

indgå i en relevant diskussion med sine studerende, underviserede og evt. eksaminatorer. 

Eksempelvis angående den skriftlige opgave.  

 

Den praktiske eksamen 

Med udgangspunkt i konkrete cases skal den studerende med udgangspunkt i de tillærte 

interventionsformer, -teknikker og -metoder på en meningsfuld måde afhjælpe den aktuelle 

problemstilling i alle aspekter og faser af den terapeutiske proces. Til den endelige eksamen er det 

overfor en rigtig klient(, som er spillet af en skuespiller).  

 

Censorkorpset 

Tilknyttet uddannelsen er et eksternt og internt censorkorps, som er udvalgt af uddannelseslederen 

og bestyrelsen og vil være godkendt af FaDP. 

 

Afgangsprojekt/afsluttende eksamen:  

Uddannelsen indeholder en afsluttende eksamen, der består af en teoretisk og en praktisk session, 

som er eksternt bedømt, dvs. med en ekstern censor med mulighed for at blive bedømt efter 7-

trinsskalaen.  

Uddannelsen afsluttes med en individuel eksamen særligt fokuseret på den praktiske anvendelse af 

teorier, metoder og værktøjer. Denne bedømmes af underviseren og en ekstern censor fra 

Centerets eksterne censorkorps. Målet med den større afsluttende eksamen er en vurdering af, 

hvorvidt de studerende har tilegnet sig den fornødne praktiske faglighed og viden, det kræver for 

at praktisere psykoterapi på et acceptabelt niveau.   

Eksamen består af flere sammenhængende dele: 
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• En større skriftlig opgave 

• Et oplæg og forsvar af den skriftlige eksamen  

• En live demonstration af terapeutiske færdigheder 

• En mundtlig dialog med terapisessionen som omdrejningspunkt.  

Den større skriftlige opgave skal indeholde en teoretisk problemstilling, der tager udgangspunkt i et 

psykoterapeutisk fænomen eller metode. Opgaven har ikke til formål at undersøge akademiske 

færdigheder, men derimod elevens praktiske færdigheder. Hver studerende får tilknyttet egen 

studievejleder. Den skriftlige opgave skal belyse det kliniske materiale, således at der er 

sammenhæng mellem teori og praksis. Den skriftlige opgave kan også adressere et 

samfundsmæssigt problem og psykoterapeutens rolle som løsningen derpå. 

Den praktiske del af den afsluttende eksamen består af en live psykoterapisession overværet af 

underviser, holdkammerater (som opbakning) og en ekstern censor. Efterfølgende indledes en 

dialog på ca. 30 min, hvor omdrejningspunktet bliver den studerendes psykoterapeutiske 

bevæggrunde, anvendte teorier, metoder og værktøjer under live sessionen. Herudover kan der 

diskuteres, hvad der kunne være gjort anderledes ift. de forskellige problemstillinger, der bliver 

præsenteret i løbet af terapisessionen, eksempelvis perspektiveringer til andre teoretiske retninger 

og lignende.   

Opgavens omfang er min. 10 og maks. 25 sider á 2400 anslag.  

Når den studerende har gennemført og bestået den afsluttende eksamen, udstedes eksamensbevis 

til den studerende. Beviset indeholder det timetal, der har været undervist i samt egen-terapitimer, 

supervisionstimer mv. 

 

Karakter 

Den givne karakter vil være bestået eller ikke-bestået.  

Den beståede karakter gives, såfremt eksaminator og censor vurderer, at den studerende har en 

forståelse for psykoterapi i teori og i den praktiske anvendelse deraf. 
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Den ikke-beståede karakter gives, såfremt eksaminator og censor vurderer, at der er 

betydningsfulde mangler eller misforståelser i den studerendes kendskab til teori og/eller den 

praktiske anvendelse deraf. Den ikke-beståede karakter fører til en samtale om, hvordan den 

studerende kan få dækket det manglende kendskab eller misforståelser inden en ny eksamen. 

Hvis den studerende ønsker det, kan vedkommende gives en karakter efter 7-trinsskalaen nedenfor: 

Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 

12 Den 
fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der 
demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle 
mindre væsentlige mangler 

B 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer 
opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 

C 

4 Den jævne 
præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en 
mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige 
mangler 

D 

02 Den 
tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål 

E 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke 
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål 

Fx 

-3 Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F 
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ANDRE PRAKTISKE FORHOLD 

Tilmelding 

Tilmelding kan ske via mail til center@trivselogvelvaere.com eller pr. telefon til centerleder Mads 

Dahlgaard på 6131 1905. 

 

Varighed 

Undervisningen er en 4-årig psykoterapeutuddannelse med 28 moduler i alt, 7 moduler om året af 

fire dage, en med teoretisk onlineundervisning samt træning af terapeutiske færdigheder. 

Derudover er der praksis og proces i tre sammenhængende dage fredag til søndag. Fredag fra 14:00 

til 21:00, inkl. fællesspisning, lørdag fra kl. 9:00 til 17:00 og søndag fra 9:00 til 16:00. To af modulerne 

er studieture på hhv. 2. og 4. år af én uges varighed.  

  

Pris 

Følger man den fireårige psykoterapeutuddannelse hos Center for Trivsel & Velvære, er prisen årligt 

47.500 kr. eksklusiv materialer (ca. 1500 kr.) og flybillet til studieturen (ca. 1200 kr.) samt frokost 

under modulerne (ca. 350 kr.). De enkelte moduler kan købes individuelt til 11.995 kr., hvis der er 

plads på holdet.  
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Forplejning 

Der tilbydes altid kaffe, te og snacks til undervisningen. Andre måltider kan tages med eller anskaffes 

i nærliggende madsteder og supermarkeder for egen regning. Tidligere studerende har lavet 

madordning. 

 

Lokaliteter 

Undervisningen finder sted i Center for Trivsel & Velværes lokaler i indre by, København: 

Nørre Voldgade 21 A, kld. tv.  

1358 København K 

 

Fravær 

Fremmøde registreres i henhold til krav om aktiv undervisningsdeltagelse. Såfremt det skønnes, at 

den studerende ikke kan lære det forventede grundet fravær, kan der tilbydes ekstra timer, eller at 

vedkommende følger et andet hold for at indhente det tabte.  

 

Orlov 

Den studerende har altid ret til orlov eller pause fra studiet, hvis der er en grund til det. Hertil skal 

der laves en plan med den studerende over muligheder for at færdiggøre uddannelsen. Læs om 

dispensationsregler under Varighed og dispensation. 
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Studieråd 

Hos Center for Trivsel & Velvære har vi et studieråd bestående af minimum 1 studerende fra hvert 

hold med følgende formål og opgaver: 

 

Forretningsorden for studierådet hos Center for Trivsel & Velvære: 

§ 1 Formål 

Stk. 1. Det er studierådets formål: 

• at sikre kvalitet i psykoterapeutuddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære. 

• at opretholde dialogen mellem alle parter med tilknytning til Center for Trivsel & Velvære. 

§ 2 Medlemmer 

Stk. 1. Studierådet er sammensat på følgende måde: 

• 1 repræsentant fra det hold, der sidst har afsluttet uddannelsen. 

• 1 repræsentant fra hvert uddannelseshold. 

• uddannelseslederen 

• studievejlederne. 

Stk. 2. Der vælges suppleanter for uddannelsesholdenes repræsentanter. Disse deltager i 

møderne ved ordinære medlemmers fravær. 

§ 3 Valg 

Stk. 1. Medlemmerne vælges af de enkelte hold/grupper ved uddannelsesstart. De enkelte hold 

vælger selv procedure og periode. 

§ 4 Møder 

Stk. 1. Studierådet holder møde to gange om året; en gang om foråret og en gang om efteråret. 

Stk. 2. Ekstraordinære møder kan indkaldes, når to af studierådets medlemmer ønsker det. 

Møder skal indkaldes med mindst en måneds varsel. 
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Stk. 3. Der skal være mindst én leder til stede ved møderne. 

§ 5 Dagsorden. 

Stk. 1. Faste punkter til dagsordenen: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent. 

Pkt. 2: Medlemmernes ønsker til dagsordenen. 

Pkt. 3: Orientering fra uddannelseslederne. 

Pkt. 4: Næste møde. 

Pkt. 5: Mailadresser på nuværende medlemmer. 

Stk. 2. Medlemmernes forslag til dagsordenen sendes til centerleder Mads Dahlgaard mindst en 

måned før mødet. 

Stk. 3. Studierådet fremsender dagsorden til studierådets medlemmer og centerleder Mads 

Dahlgaard senest 14 dage før mødet. 

§ 6 Referat. 

Stk. 1. Referenten udarbejder referat snarest efter mødets afholdelse og sender det til 

centerleder Mads Dahlgaard, som sørger for at sende referatet til studierådets medlemmer. 

 

Organisation og ledelse 

De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold hos Center for Trivsel & Velvære er varierende, og 

nærmere oplysninger er beskrevet og offentligt tilgængelige på www.trivselogvelvaere.dk. 

Ved dags dato er:  

Mads Dahlgaard; centerleder, underviser og hovedansvarlig for psykoterapeutuddannelsen. 
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Mads Vang Christensen; erfaren psykoterapeut, ledelseskonsulent, underviser og en del af 

kernegruppen af den interne kvalitetssikring af uddannelsen og sikring af trivsel blandt de 

studerende. 

Lykke Dyrvig; reg. Jordemoder samt krops- og psykoterapeut. Hun er den ansvarlige studievejleder 

og er blandt andet en del af det interne censorkorps. Lykke er en del af kernegruppen til den interne 

kvalitetssikring af uddannelsen og sikrer trivsel blandt de studerende. 

Julie Wenningsted Kierulff; jurist og psykoterapeut. Hun varetager administrative opgaver og er en 

del af kernegruppen til den interne kvalitetssikring af uddannelsen og sikrer trivsel blandt de 

studerende. 

Julie Muff Lykke; cand.mag. og kropsterapeut. Hun er en del af kernegruppen til den interne 

kvalitetssikring af uddannelsen og sikrer trivsel blandt de studerende. 

Uddannelsen kan hvert år i registreringsperioden fremlægge årlige regnskaber, der er påtegnet af 

en revisor eller lignende. 

 

Formelle krav og formålsbestemmelser på modulerne 

Denne sektion er ved at blive udarbejdet, så den kommer snarest! 
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