Nyhedsbrev, julen 2015
Kalenderåret er ved at være slut, og vi skal alle tage hul på det nye kapitel, 2016 giver os. Hos os forventer
vi, at 2016 bliver fuldt ud lige så interessant, som 2015 har været.
Vi afslutter dette travle år med en god fornemmelse, når vi kigger tilbage. Det har været et år, hvor mange
af vores første spadestik er blevet ført ud i livet, og billedet af en levende forening står tydeligere og
tydeligere.
I forbindelse med vores nye mulighed for at blive registreret under sundhedsstyrelsen har alle
psykoterapeutinstitutter, der er medlem af FaDP, dedikeret deres tid til at arbejde på tværs i et
samarbejde, der både har til formål at styrke psykoterapibranchen og samle en meget bred viden om de
forskellige retninger, psykoterapien omfavner. For med retningerne samlet, bliver branchen endnu
stærkere, og psykoterapiens budskab tydeligere. Det var en fornøjelse at se disse skoler samlet og deres
lyst til at være kollegaer, deres lyst til at arbejde for psykoterapiens kvalitet, deres lyst til at dele ud af deres
viden og samtidig løfte hinanden. Det var en reminder for os i FaDP om, at vores vision om, at samler vi alle
vores forskellige spidskompetencer og løfter med disse, så kan vi løfte højt.
Jeg anbefaler i samme åndedrag jer alle at læse den næste artikel i FaDP’s artikelrækkefølge, som kommer
endnu dybere ind i emnet. Titlen er ”Psykoterapi?”. Den finder du på vores hjemmeside. Vi informerer om
den inde på Facebook.
Resultatet af et ekstraordinært samarbejde mellem optagelsesudvalget, uddannelsesudvalget og
psykoterapeutinstitutterne er den nye mulighed for, at psykoterapeuter og uddannelser nu kan blive
registrerede psykoterapeuter. Dette betyder for udøvende psykoterapeuter, at psykoterapeuter hermed
endelig kan registreres under en statslig registrering.
Vi starter det nye år med at offentliggøre de nye kvalifikationskriterier, så du kan starte dit nye arbejdsår
med at arbejde hen mod at blive registreret psykoterapeut. I den forbindelse vil der også komme helt klare
retningslinjer for, hvornår, hvordan og i hvilke sammenhænge denne betegnelse kan bruges offentligt. Det
er af stor vigtighed at disse retningslinjer overholdes, så vi ikke i branchen igen oplever, at der benyttes
ulovlig markedsføring.
Studieudvalget har i løbet af 2015 besøgt skolernes studerende. I FaDP ser vi fortsat de studerende som en
stor kapacitet i vores forening. Vores erfaring fra de første år er, at vi er en branche med meget dedikerede
studerende. De studerende tilføjer nye visioner, nye ideer og nye vinkler, som er med til fortsat at udvikle
og holde vores branche opdateret og i stand til at følge med forandringerne i vores samfund. Vi er en
branche, hvor en af vores største opgaver er at kunne møde vores klienter, der hvor de er, og dette kræver,
at vi ikke sidder fast i fordums tiders opfattelser og kultur. Vi skal være nyskabende, vi skal være kreative og
vi skal udvikle os igennem hele vores karriere. Dette er de studerende i vores forening i høj grad med til i
samspil med de etablerede psykoterapeuters erfaring. Derfor er det også med stor glæde, at vi nu oplever,
at de tilknyttede institutter hos os går forrest og opfordrer deres studerende til at deltage i foreningslivet
hos FaDP. Vi bor i et samfund, hvor medlemsantal har betydning, når vi fx foretræder på Christiansborg og
gerne vil inspirere politisk og solidere vores fag. Og takket være Heilesen & Mygind samt Hypnoseskolen er
vi nu et skridt nærmere et større medlemsantal, da begge psykoterapeutiske uddannelsessteder har

besluttet at betale deres studerendes medlemskab hos FaDP. Virkelig flot! Dette har også skabt en god
portion travlhed her sidst på året i Optagelsesudvalget og hos vores flittige bogholder.
Kommunikationsudvalget fortsætter deres daglige store arbejde med at besvare alle medlemmers
henvendelser, producere artikler, ajourføre hjemmeside, facebookside, LinkedIn osv. Vi ser i øjnene at
dette udvalg er en af de udvalg med mange daglige opgaver, som altid har nogle punkter på todo-listen. Vi
er lige kommet igennem en større opdatering af vores medlemssider på hjemmesiden, og har du ikke
allerede været inde og se den, så tag et kig forbi.
I marts vil den ordinære generalforsamling blive afholdt. I år foregår den i København, idet vi efterstræber
at skifte afholdelsen af generalforsamling mellem Jylland og Sjælland. I løbet af februar vil der kommer
nærmere information om denne. Vi håber at se så mange af jer som overhovedet muligt.
TAK TIL ALLE FRIVILLIGE!
Afslutningsvis skal der lyde en kæmpe tak til alle frivillige arbejdskræfter i FaDP. Uden disse fantastiske
ildsjæle i bestyrelsen og udvalg ville det ikke være muligt at arbejde for en styrket branche i Danmark. Der
bliver lagt rigtig mange timer i FaDP, og uden dem var der ingen, der gik i spidsen for at solidere vilkårene
for vores allesammens hjertebarn: psykoterapien.
Og så et stort tak til alle vores medlemmer. Uden jer var der ikke nogen forening.

Rigtig glædelig jul og fredeligt nytår til alle.
Jule- og nytårshilsner fra
FaDP’s bestyrelse og udvalg

