ANSØGNING OM OPTAGELSE SOM REG. PSYKOTERAPEUT
Kravene i ansøgningen svarer til de officielle krav FaDP stiller, for at du kan blive Reg. psykoterapeut. Disse
krav har vi som brancheforening fået godkendt af Styrelsen for patientsikkerhed.
Vejledning
Marker med (X), hvilke af nedenstående krav du opfylder i kraft af din uddannelse. Hvis et kriterium er
opfyldt på anden vis, noteres det under bemærkninger, og dokumenteres i form af vedhæftede bilag til
ansøgningsmailen.
Udfyld gerne dokumentet i dit tekstbehandlingsprogram. Ansøgningen og alle relevante bilag mailes samlet
til optagelse@fadp.dk.

Kontaktoplysninger
Medlemsnr. hos FaDP (Du skal være medlem af FaDP, før du kan søge)

Nr.:

Navn:
Adresse:

Postnr. og by:

E-mail:

Mobiltlf.:

Uddannelsessted:

Dimensionsår:

Din psykoterapeutuddannelse:

Hvis du har læst hos et Reg. psykoterapeut godkendt uddannelsessted, skal du sætte kryds ud for dit
uddannelsessted, som du finder nedenfor, og dernæst behøver du kun at udfylde punkt A og I.

(X)

A. Uddannelsessted

Evt. bemærkninger

Afsluttet uddannelse hos Hypnose Skolen efter 2016
Afsluttet uddannelse hos Human Education Group efter
2017

(X)

B. Varighed og timefordeling

Evt. bemærkninger

4 år samt færdiggjort inden for 6 år.
Er hele uddannelsen gennemført samme sted?
Ja______ Nej_____
Hvis nej, hvordan har du sammensat uddannelsen?
Har du fået merit?
Er du eksamineret med ekstern censor
Ja______ Nej_____
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Din psykoterapeutiske uddannelses indhold

(X)

C.1. Uddannelse - Varighed og lektionsfordeling
Minimum 706 lektioner (punkt C.1.) og 360 timer
(punkt C.2.), fordelt på de 4 år samlet.

Evt. bemærkninger

706 lektioners teori og praktisk undervisning (á 45 min.)
fordelt på punkterne 1-6:
1. 100 lektioners selverfaring
2. 74 lektioners gruppesupervision
3. 222 timers lektioners strategi og metode
- 60 lektioner strategi. (bl.a. undervisning i
journalføring, datalovgivning og rådgiveransvar)
- 162 timers metode (bl.a. undervisning i
psykopatologi, sundhedslovgivning,
autorisationsloven, god klinisk praksis og
kvaksalverloven)
4. 140 lektioners gruppeterapi
5. 100 lektioners klinisk terapi (træningsterapi)
6. 70 lektioners forberedelse til 4 eksaminer og
afsluttende hovedeksaminer

C.2. Terapi og supervision

Evt. bemærkninger

Ud over lektionerne, har du modtaget og kan
dokumentere 360 timer terapi og supervision (á 60 min.)
fordelt på punkterne 1-6:
1. 90 timers egenterapi (modtaget)
2. 90 timers klientterapi (givet)
3. 90 timers givet supervision (feedback til medstud.)
4. 90 timers læse-/øve-/praktiske træningsgrupper

(X)

D. Uddannelse – Teori/indhold – gennemgået

Evt. bemærkninger

Generelt:
1. Psykoterapibegrebets historiske udvikling, generelt
2. Teori om kommunikation
3. Teori om udvikling og personlighedsdannelse
4. Teoriens betydning for begreber som
sundhed/sygdom
5. Kendskab til andre psykoterapeutiske retninger

(X)

E. Specifikt for din psykoterapeutiske uddannelse:

Evt. bemærkninger

1. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske
processer
2. Mål, muligheder og begrænsninger ift. den valgte
psykoterapeutiske retning

Foreningen af Danske Psykoterapeuter – FaDP
E-mail: info@fadp.dk - Cvr. 35756418 - Bank: 1687 – 3225751039

2

3. Relevant teori om relationer i selve psykoterapien
(klient/terapeut-relationer)
4. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske
behandlingsforståelse
5. Undervisning i psykopatologi/psykiske sygdomme,
sundhed og sygdom
6. Psykoterapeutisk forskning og forståelse heraf

(X)

F. Metoder og praksis

Evt. bemærkninger

Psykoterapeutiske arbejdsmetoder og teknikker
herunder:
1. Anvendelsesområder
2. Undersøgelsesmetoder
3. Indikation og kontraindikation
4. Prognose – udfald
5. Evaluering, rapportering og journalføring

(X)

G. Klinikdrift og lovgivning

Evt. bemærkninger

10 timers obligatorisk klinikvejledning hvor nedenstående
punkter er gennemgået:
1. Evaluering, rapportering og journalføring
- Dataloven og datatilsynets regler
- Lov om behandling af personoplysninger
2. Sundhedsloven
3. Autorisationsloven/kvaksalverloven
4. Markedsføringsloven
5. Psykopatologi og rådgiveransvar
6. Krav til god klinisk praksis (GCP) og etiske kriterier
7. Moms- og lønsumsvejledning

(X)

H. Dokumentation

Evt. bemærkninger

1. Jeg har downloadet og læst ”God klinisk praksis

(GCP)”. Jeg er enig i disse og lover at overholde dem.

2. Jeg har downloadet, læst og forstået ”Pointskema til

dokumentation for vedligeholdelse af min
uddannelse”. Jeg vedligeholder min ’REG’-registrering
ift. de stillede point.
3. Jeg har læst og forstået relevant lovgivning ift. Reg.
psykoterapeut, jf. ovenstående punkt G. Jeg lover at
overholde relevant lovgivning.

Lovgivningen finder du på nettet.
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I. Praktisk erfaring – arbejdsområder, specialer, omfang, varighed osv.

Hvis et eller flere af kriterierne i afsnit C-G ikke er opfyldt direkte, men kan dokumenteres opfyldt på
anden vis – eks. via praktisk erfaring, arbejdsområder, specialer osv. – så kan det noteres i dette afsnit
(dokumentationen for dette skal medsendes ansøgningen).

Til ansøgningen skal følgende bilag vedhæftes:
 Ansøgningsskema
 Uddannelsesbevis
 Evt. dokumentation for meritgivende aktiviteter
 Intern Datafortegnelse - https://www.datatilsynet.dk/media/6567/fortegnelse.pdf
Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg opfylder de afkrydsede krav og giver FaDP lov til evt. at
kontrollere oplysningerne.
Navn:
Dato:
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