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Vejledning i vedligeholdelse af registrering – Reg. psyk.  

Som aktivt udøvende Reg psykoterapeut (reg. psyk.) forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour 

indenfor dit fag.  

Ajourføringen sker gennem egenterapi og supervision samt efter- og videreuddannelse. Derudover er det muligt 

at samle point for dit arbejde indenfor bestyrelses- og udvalgsarbejde mv. i FaDP´s regi mm.  

Du skal selv sikre, at du indsender dokumentation til optagelse@fadp.dk for hver to-årige periode i rette tid, 

hvilket vil sige en måned før medlemskabets udløb. Medlemsperioden er synlig på dit Reg. psykoterapeut 

medlemsbevis. Efter modtagelse og godkendelse fremsender FaDP en bekræftelse på, at gyldigheden af dit 

bevis er forlænget med to år. 

Du skal opbevare dokumentation for erhvervelse af point 5 år bagudrettet. Det er din sikkerhed for som Reg. 

psykoterapeut, at hvis du mod forventning skulle blive involveret i en klagesag, så kan du dokumentere, at du 

opfylder registreringskravene. 

Den enkelte psykoterapeut har til stadighed selv ansvaret for sit terapeutiske virke, herunder ansvaret for 

vedligeholdelse og dokumentation for at registreringskravene er opfyldt. Sker der ændringer i dine forhold, skal 

disse straks meddeles FaDP. 

Alle point skal være opnået inden for emner, der har relevans ift. psykoterapi.  

1 undervisningstime = 60 min. 1 session = 60minutter.  

Er du i tvivl om din undervisning giver point, så kontakt FaDP´s optagelsesudvalg og få en bekræftelse.  

Supervision kan ske enkeltvis eller i grupper. En supervisionsdag kan som maksimum give 6 sessioner.  

Regler for point pr.10.april 2020 - Antal point og dokumentation  

• Der skal være opnået 300 point inden for en 2-årig periode. Perioden fremgår af medlemsbeviset. 

• Alle 300 point skal kunne dokumenteres. 

• Mindst 40 point skal være opnået gennem faglig relevant supervision.  

• Mindst 60 point skal være opnået som modtaget undervisning (svarende til 30 timer á 60 min.).   

Du skal benytte følgende pointsystem, som dokumentation for vedligeholdelse af din registrering.  

BESKRIVELSE  ANTAL POINT 
1: Udøvende registreret psykoterapeut:  

Samlet set opnår du som aktivt udøvende Reg.psyk. med minimum 90 timers givet klientterapi pr. år (i alt 180 
timer for den to årige periode), herunder varetagelse af den lovpligtige journalføring (i alt 20 point) - (krav fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed) i alt   

 
200 

2: Undervisning, kurser, foredrag mm. over to år  

Modtaget undervisning pr. session 2 

Givet undervisning pr. session 6 

3: Egenterapi / supervision over to år:  

Egenterapi pr. session 15 

Modtaget supervision pr. session 15 

Givet supervision pr. session 20 

4: FaDP foreningsarbejde over to år:  

Deltagelse i generalforsamling 10 

Deltagelse i arbejds-/bestyrelsesmøder 20 

Deltagelse i udvalgsarbejde eller råd 15 

5: Andet over to år:  

Fyraftensmøder, foredrag, workshops og lignende på under 4 timer 5 

Udgivelse af faglitteratur, udarbejdelse af avisartikler, deltagelse i tv/radio, foredrag, repræsentation i 
udenlandske organisationer relateret til psykoterapi. Kontakt FaDP’s optagelsesudvalg for pointangivelse. 

 

 


