Nyhedsbrev FaDP - Juni 2015

Ny bestyrelse og nye udvalg
Den 25. marts blev vores årlige generalforsamling afholdt,
og vi er rigtige glade for, at så mange mødte op og deltog.
Samtidig fejrede vi FaDPs 1 års fødselsdag.
Der blev valgt en ny bestyrelse og nye udvalg. Efter
generalforsamlingen er der sket nogle få rokeringer.
Sådan ser foreningen ud nu:

Bestyrelsen
Forkvinde: Kirsa Dechlis
Næstforkvinde: Mette Schmidt-Kallesøe
Kasserer: Dorte Eldrup
Jette Hastrup
Maria Holm Iversen
Anette Wiklund
Etisk råd
Jesper Kølbæk
Bent Niebling
Susanne Lybye
Etisk Udvalg
Kirsa Dechlis (udvalgsforkvinde)
Anne-Lise Schierup
Mette Schmidt-Kallesøe
Politisk udvalg
David BR Camacho (udvalgsformand)
Bjarne Roursgaard
Uddannelsesudvalg:
David BR Camacho (udvalgsformand)
Dorte Eldrup

Optagelsesudvalg
Jette Hastrup (udvalgsforkvinde)
David BR Camacho
Lilly Jo Christensen
Medlemsudvalg
Dorte Eldrup (udvalgsforkvinde)
Tina Pontoppidan
Studieudvalg
Dorte Damkær Boutrup (udvalgsforkvinde)
Jimmy Viborg
Ann Shipley Skovle
Sanne Rimpler

Kommunikations- og PR-udvalg
Mette Schmidt-Kallesøe (udvalgsforkvinde)
Anette Wiklund
Maria Holm Iversen

Hvis du vil være med i et af udvalgene eller har idéer til mærkesager m.m., så skriv til info@fadp.dk

E-magasin – Ny måde at få dit nyhedsbrev på
FaDP er netop nu i fuld gang med at designe og forberede et spritnyt E-magasin, som med tiden kommer til
at erstatte dette nyhedsbrev. Meningen er at producere nogle gode og vedkommende artikler om emner
indenfor den psykoterapeutiske branche. Derudover vil der være nyt fra FaDP og links til, hvad der rør sig i
branchen.
Bladet bliver ikke kun et medlemsblad.
Som medlem får du mulighed for at sende det gratis
digitale blad til alle med interesse for psykoterapi.
Det bliver på den måde også klientorienteret.
Det vil sige, at hvis vi alle er rigtig gode til at dele dette
medlemsblad på de sociale medier, så kan vi nå en
meget stor gruppe mennesker.
FaDP vil selvfølgelig dele linket til bladet på alle
tænkelige digitale platforme.
Det er dog ikke helt gratis for FaDP at producere dette blad. Det tager ret lang tid at skrive og lave layout.
Derfor har vi valgt, at vi vil have annoncer i bladet. Alle med tilknytning til den psykoterapeutiske branche
kan annoncere. Så hvis du som psykoterapeut eller uddannelsessted gerne vil nå ud til fremtidige klienter
og elever, så har du muligheden.
Indtil videre regner vi med at bladet udkommer d. 1.oktober, og at der er deadline for annoncer den 15.
august. Hold øje med FaDPs hjemmeside, hvor der i løbet af et par uger vil komme en side med info om
annonce priser, layout m.m. Vi vil desuden underrette om dette på Facebook, LinkedIn m.m.

Artikel i JP om psykoterapeuters tvivlsomme markedsføring.
Fredag d. 29. maj var der en artikel i Morgenavisen Jyllandsposten (JP), som handlede om, at en del
psykoterapeuter og psykoterapeut-uddannelser påstår, at de er statsgodkendte eller at de lever op til
tværministerielle krav.
I den forbindelse har FaDP´s forkvinde Kirsa Dechlis udtalt sig. Det er jo netop en af FaDP´s mærkesager at
få en gennemskuelig og ærlig branche. Vi kan ikke bringe hele artiklen, da det ville være brud på
ophavsretten, men her er et par citater fra artiklen:
»Jeg synes, at det er vildledning og konkurrenceforvridning, når nogle psykoterapeuter kommer med
misvisende oplysninger. Det er uheldigt, at psykoterapeuter klassificeres efter en evaluering, som vi mener
ikke er reelt eller gennemskueligt beskrevet,« siger formanden for Foreningen af Danske Psykoterapeuter,
Kirsa Dechlis. (citat fra JP)
Kirsa siger endvidere:
»Det er underligt, at man henviser til retningslinjer, som er 10 år gamle, og som ingen ministerier har taget
stilling til siden, og som ingen myndigheder har ansvar for. Som branche skylder vi vores brugere, skoler og
de udøvende at være meget mere specifikke i vores formuleringer og evalueringer.« (Citat fra JP)

Men hvad siger markedsføringsloven? Det fortæller Jan Trzaskowski, lektor i markedsføringsret på CBS, om:
»Markedsføringsloven forbyder udsagn, som er forkerte eller egnede til at vildlede; forudsat at det kan
påvirke forbrugernes adfærd. Oplysninger om godkendelser er vigtig information for personer, der enten
søger en psykoterapeut eller en uddannelse – og derfor er det ulovligt at anvende udsagn om at en
psykoterapeutuddannelse er statsgodkendt, når nu det ikke er muligt. Man må gerne informere om, at ens
uddannelse er evalueret, herunder efter hvilke kriterier. Når man henviser til Socialministeriets pjece med
vejledende kriterier, skal man være yderst varsom, så man ikke efterlader det indtryk, at der foreligger en
offentlig godkendelse; f.eks. ved særligt at fremhæve retningslinjernes ministerielle oprindelse på
bekostning af mere relevant information om retningslinjernes vejledende karakter, og at evalueringen er
foretaget af en privat aktør,« siger han og tilføjer, at »det er en skærpende omstændighed, at mennesker,
der søger en psykoterapeut, er i en særlig sårbar situation«.(citat JP)
Grunden til, at vi her i nyhedsbrevet fremhæver denne artikel er, at vi i FaDP ønsker at vores medlemmer er
fuldstændigt uplettede, hvad angår markedsføring. Tjek din egen hjemmeside igen for at sikre dig, at du
ikke vildleder eller skriver noget, der på nogen måde kan misforstås i forhold til godkendelse af de
uddannelser og kurser, du har taget.
Endnu en gang og for god ordens skyld:
Der er ingen psykoterapeut-uddannelser, der er statsgodkendte.
Læs hele artiklen her (ved oprettelse af en måneds gratis abonnement):
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE7743818/Psykoterapeuter-brugertvivlsom-markedsf%C3%B8ring/

Hvad er sandheden om FaDP?
Der har i den seneste tid været en livlig debat forårsaget af ovennævnte artikel. Vi har forsøgt at forholde
os sobert til denne debat, men har dog alligevel lyst til at understrege det, vi står for.
I FaDP besvarer vi hellere end gerne spørgsmål i forhold til, hvad vi gør og ikke gør. Vi ønsker at koncentrere
os om det, der virker, og vores mission er at arbejde for at fremme forholdene for psykoterapeuter.
Vi har optagelseskrav, der ret skrappe, og så optager vi studerende. Og vi optager folk, der har taget en
uddannelse, der opfylder vores krav til uddannelsessteder, dog kræver vi ikke nogen særlig baggrund. Så
om man har været frisør, landmand, revisor eller lignende, så er man velkommen som medlem, når blot
den uddannelse, man har taget eller tager, opfylder vores krav
FaDP har siden sin spæde start gjort opmærksom på, at vi IKKE er en konkurrent, men et alternativ til andre
lignende brancheforeninger. FaDP ønsker at samarbejde på tværs af foreninger og faggrupper for at
udbrede psykoterapien i det danske samfund.
En af FaDP´s mærkesager er at rydde op i branchen i forhold til de misforståelser, der er opstået i
forbindelse med den såkaldte statsgodkendelse. Det gør vi, fordi branchen på lang sigt ikke kan bære at
være plettet af ulovlig markedsføring. Især psykoterapeuter har behov for at have tillid fra både klienter og
det øvrige samfund.
FaDP fokuserer på tilliden til vores medlemmer, at vi er en åben og inkluderende forening. Vi ønsker at
have empati som vores primære problemløser. Vi ønsker at give og vise branchen glæde ved psykoterapi.
Sammen vil vi arbejde på værdighed på tværs af de psykoterapeutiske grene og en selvrespekt for vores
evner og værd.

Støtte til psykoterapi via Sygesikringen Danmark – blev det til noget?
Det korte svar er nej, desværre. Psykoterapi blev ikke i denne omgang godkendt som en af de ting, man
som medlem kan få støtte til.
Sygesikringen Danmark holdt i april 23 medlemsmøder i hele landet for at vælge nye repræsentanter og
debattere forslag fra medlemmerne om nye behandlingsformer, der evt. kunne få støtte via Sygesikringen
Danmark. Der var i alt kommet 400 forslag.
Et af disse forslag var FaDP´s forslag om støtte til psykoterapi. Umiddelbart forinden havde FaDP lavet en
underskriftindsamling, hvor 1970 mennesker sagde ja til, at psykoterapien skulle have støtte via
Sygesikringen Danmark.
Begrundelsen for ikke at give støtte til bl.a. psykoterapi var, at det ikke er omkostningsfrit. I sidste ende kan
det få konsekvensen, at medlemmer kommer til at betale. En anden begrundelse var, at psykoterapi ikke er
et beskyttet fag og at der derfor ikke er nogen garanti for at den, der tilbyder psykoterapi, er uddannet.
Sygesikringen Danmark mener, at man som mindstekrav skal være RAB-godkendt, inden de vil tage stilling
til en evt. støtte. FaDP arbejder netop på at blive RAB-godkendt.
Læs mere om dette i Sygesikring Danmarks blad her

Dokumentskabeloner
Har du idéer og ønsker til dokumentskabeloner, som du som psykoterapeut finder brugbare, må du endelig
viderebringe dette til FaDP. Vi vil så gøre, hvad vi kan, for at finde skabelonerne og lægge dem på vores
website til fri download. Skriv til info@fadp.dk med ønsker og forslag.

Nyt medlemsnummer og beviser
I forbindelse med implementeringen af et nyt medlems- og bogføringssystem vil alle medlemmer af FaDP få
nyt medlemsnummer. Der bliver i den forbindelse udsendt nye medlemsbeviser i løbet sommeren.
Er du studerende, bedes du huske at skrive til FaDP, når du er færdiguddannet. Så kan vi få igangsat dit
nye kontingent og flytte din profil til psykoterapeuter på vores website. Som færdiguddannet og medlem
af FaDP får du også forsikring med i dit medlemskab.

Kom med dine ideer
FaDP opfordrer dig som medlem til at byde ind med alt, hvad du har af ideer om oplæg, foredrag, kurser
osv. På baggrund af dine ideer vil vi nemlig planlægge fyraftensmøder 0g/eller eventdage. Så har du tænkt
på noget, som også kunne have dine kollegers interesse, så kom frit frem.

Nye kurser
Trænger du til ny inspiration og flere redskaber som psykoterapeut eller studerende, så kan du med fordel
melde dig på til et af de nye kurser, du tilbydes via FaDP.
ARE YOU IN FOR A TREAT?
Vi kan alle få brug for, at trække os tilbage på retreats, for at få en pause fra hverdagens travlhed. Selvom vi
tager på retreats og beslutter os for at ændre os selv og livet, så lykkedes det sjældent med det resultat vi
kunne ønske os.

inTREAT er et nyt koncept, hvor vi arbejder med begrebet ”stilhed i bevægelse”. Her rummes og accepteres
den travle hverdag som en naturlig del af de fleste menneskers liv.
inTREAT handler ikke om at trække sig tilbage, men om at træde ind i livet fuldt og helt. Her trænes du i,
hvordan du kan have fuld fart på – og stadig bevæge dig balanceret og fra et sted i stilhed og ro.
På vores første workshop får du en oplevelse af, hvordan et roligt, fredfyldt og let liv godt kan forenes med
en livlig hverdag.
Din hverdag er din meditation og dine daglige gøremål er din vejviser til stilhed.
Dato: 13.-16. august
Sted: Hjelmevej 15, Grærup Strand 6840 Oksbøl
Pris: 3.000 kr. pr. deltager. Prisen er indkluderer mad og drikke.
Medlemmer af FaDP får 200 kr. i rabat.
SEMINAR OG WORKSHOP – MEDLEMSORGANISATION.DK
Det med stor glæde at vi kan invitere jer til vores kommende seminar og workshop
onsdag den 26. august 2015,
hvor vi sætter fokus på godt indhold og sammenhængende medlemskommunikation.
Formiddag med cases og indsigt Her kommer en række spændende oplægsholdere, der vil præsentere
cases om arbejdet med sammenhængende medlemskommunikation i deres organisation. Hør bl.a. Michala
Svane fra HK, Morten Bjørn Hansen, Kommunikationsdirektør i Dansk Erhverv, Lederne, Det Danske
Spejderkorps m.fl.
Eftermiddag i arbejdstøjet
Her afholder vi to workshops “Sammenhængende medlemskommunikation” og “Servicerejser og
medlemskommunikation” samt et afsluttende oplæg af Torben Dan Pedersen, ny direktør i Dansk
Kommunikationsforening.
Pris og tilmelding:
Prisen for seminaret og to workshops er kun 1.795 kr. (medlemmer af FaDP får 15 % rabat. Husk at
meddele, at du er medlem af FaDP ved tilmelding. Se det fulde program, og tilmeld dig på:
http://medlemsengagement.dk
Med Venlig Hilsen
Astrid Haug og Michael Christiansen
Tlf. 2013 1720
Medlemorganisation.dk
Kronprinsessegade 54A, 3 sal.
1306 – København K

MINDFULNESS RETREAT – MALLORCA
Rum til NÆRVÆR, VÆREN og FORDYBELSE

5 dage med Mindfulness på Mallorca for dig, der søger fornyet inspiration og energi til din personlige
mindfulness praksis.
Du kan glæde dig til rekreative dage med tid til fordybelse – i magiske omgivelser på Mallorca.
Datoer:
Uge 40, 2015: søndag den 27. september – fredag, den 2. oktober 2015
Sted: Banyalbufar, Mallorca
Pris for kurset: kr. 2.900 for undervisning og kursusmateriale.
Rabat kr. 1.000,-, s0m kan fratrækkes ved tilmelding senest 3 mdr. før kursets start.
Beskrivelse: Styrk din krop og din psyke * Mindsk tankemylderet – find indre ro
Glæd dig til dage, udelukkende med fokus på dig – dit indre og din fysiske krop. Sluk for mobil og computer,
stop med at vurdere og have en mening om alting – kom til stede i nuet og mærk den storslåede kraft, der
er i dit indre. Du kommer i kontakt med den du VIRKELIG er, når du giver dig tid til at fordybe dig, være
stille, uden at tænke på, hvad andre forestiller sig om dig, eller hvad du selv synes, du skal leve op til.
Læs mere og se fotos på: http://www.mindfulpower.dk/kurser/mallorca-mindfulness-retreat
Tilmeld dig på mail til: info@mindfulpower.dk og indbetal depositum kr. 1.000.
Du er først endelig tilmeldt, når depositum er indbetalt.

MINDFULNESS GRUNDKURSUS – MALLORCA
– Nærvær ro og glæde
5 dage med Mindfulness på Mallorca for dig, der gerne vil lære at praktisere mindfulness og øge din
robusthed til at takle hverdagens udfordringer.
Mindfulness træning øger dit fokus, din gennemslagskraft og autencitet.
Mindfulness træning forebygger stress, angst og depressioner.
Du kan glæde dig! med mindfulness oplever du en ny måde at VÆRE på! Gennem større nærvær vil du
opleve indre ro, harmoni og balance – simpelt hen en større livsglæde.
Datoer:
Uge 39, 2015: søndag den 20. september – fredag, den 25. september 2015
Sted: Banyalbufar, Mallorca
Pris for kurset: kr. 2.900 for undervisning og kursusmateriale.
Rabat kr. 1.000,- kan fratrækkes ved tilmelding senest 3 mdr. før kursets start.
Beskrivelse: Styrk din krop og psyke – mindsk tankemylderet – find indre ro
Glæd dig til dage, udelukkende med fokus på dig – dit indre og din fysiske krop. Sluk for mobil og computer,
stop med at vurdere og have en mening om alting – kom til stede i nuet og mærk den storslåede kraft, der

er i dit indre. Du kommer i kontakt med den du VIRKELIG er, når du giver dig tid til at fordybe dig, være
stille, uden at tænke på, hvad andre forestiller sig om dig, eller hvad du selv synes, du skal leve op til.
Læs mere og se fotos på: http://www.mindfulpower.dk/mindfulness/mindfulness-mallorca-2/mindfulnessgrundkursus-1
Tilmeld dig på mail til: info@mindfulpower.dk og indbetal depositum kr. 1.000.
Du er først endelig tilmeldt, når depositum er indbetalt.

ENNEAGRAMMET – GRUNDKURSUS 1
Sted: Frederiksberg
Kursusleder: Eksamineret psykoterapeut Jette Hastrup
Tidspunkt: D. 25.-27. september 2015. Fredag Kl. 10-17, lørdag kl. 10-17, søndag kl. 10-16
Sted: Roskildevej 46, 2 sal, 2000 Frederiksberg
Pris: kr. 3.950- Psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende kr. 3.500,- Early Bird: 2.750,- for alle, senest
den 15. juni 2015. Inkl. Kaffe/te, kursusmaterialer og Enneagramtest. Firmaer tillægges moms.
Målgruppe: Kurset er for alle, der interesserer sig for selvudvikling, og som kommunikerer og samarbejder
med andre mennesker.
Kort beskrivelse: Enneagrammet er et meget dybtgående og omfangsrigt psykologisk værktøj, der beskriver
9 ligeværdige persontyper og dermed 9 meget forskellige måder at være i verden på.
Det fokuserer på dine styrker og udviklingsområder, dine udfordringer, faldgruber, din frygt, dine talenter
og potentialer. Viden om Enneagrammet gør det langt nemmere at kommunikere med andre.
Download info om indhold, betaling mv.: www.jettehastrup.dk – kurser
Yderligere oplysninger samt tilmelding: e-mail: jette.hastrup@gmail – 28 94 47 00

