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Indledning 

Certificering af private psykoterapeutuddannelser er baseret på 12 tværministerielle 
kvalitetskriterier, der blev formuleret i 2004.  

Hensigten med certificeringen er at sikre, at private psykoterapeutuddannelser, som er 
medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, lever op til de tværministerielle kvalitetskriterier og 
Dansk Psykoterapeutforenings nyeste fortolkningsramme, der medtager Rammerne for Livslang 
Læring. 

Certificeringen skal sikre, at uddannelserne har et fagligt niveau der sikrer, at de studerende efter 
endt uddannelse vil kunne opfylde betingelserne for at blive optaget som godkendte (MPF) 
psykoterapeuter. Certificeringen er gældende for 4 år, hvorefter der kan ansøges om en ny 
certificering. 

I tilknytning til certificeringsprocessen kan uddannelser, der opfylder forudsætningerne herfor, 
ansøge om at få forberedt en offentlig niveauvurdering med udgangspunkt i uddannelsens 
certificeringsgrundlag.  

 

Revision   

Vejledningen og kriterier er blevet revideret i overgangsfasen mod en ny version der forventeligt 
træder i kraft 1.1.2023. 
Centrale ændringer i kriterierne i overgangsfasen er: 

 2b: der kan maksimalt optages 10% af en årgang på kvote 3 niveau. 

 3a: Den obligatoriske litteratur skal dække flere psykologiske og terapeutiske grundteorier 
og minimum halvdelen af litteraturen skal omhandle teoriudviklinger eller 
videreudviklinger samt forskningsgrundlaget herfor udgivet inden for de seneste 15 år. I 
den obligatoriske litteratur inddrages i et betydeligt omfang relevant international teori og 
forskning. 

 3i: Der er krav om minimum 40 timer individuel egenterapi, som skal opnås ved terapi 
uden tilknytning til uddannelsen og de tilknyttede personer. Timerne fordeles med 
minimum 10 timer hvert studieår. Den studerende skal kunne dokumentere dette. 

 12 c: Der skal være en gennemsigtig prisstruktur. 
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Certificering af private psykoterapeutuddannelser 

Det er afgørende, at institutterne ser den nye certificeringsmodel og –proces, som fundamentet 
for en niveauvurdering. Og samtidigt ser certificeringen som en proces, som øger kvaliteten og 
skaber basis for en stærkere profilering af psykoterapeut uddannelsen overfor nuværende og 
kommende studerende, undervisere og klienter. 

Certificeringen skal sikre en hensigtsmæssig balance mellem kontrol og læring med øget fokus på 
vejledning og kontrol ift. den tidligere evalueringsmodel. 

Det er helt centralt, at der er sammenhæng mellem certificering og niveauvurdering, og at der 
udvikles faser som uddannelserne ser som nødvendige, overkommelige og gennemførbare i 
praksis. 

 

 

Certificeringens principper 

Certificeringen foretages af en ekstern evaluator hvert fjerde år og baseres på følgende principper: 

 Certificeringen skal være dialogbaseret, men med fokus på vejledning og kontrol med, at 
der er sammenhæng mellem intention og praksis. 

 Certificeringen baseres på, at det enkelte institut kan dokumentere samtlige 
kvalitetskriterier. 

 Det er det enkelte instituts ansvar, at aflevere retvisende dokumentation, og 
efterfølgende, - ved væsentlige organisatoriske og/eller indholdsmæssige ændringer, at 
kontakte evaluator og anmode om at blive re-certificeret 

 Der gennemføres et årligt certificeringscheck i certificeringsperioden. 

 Det er uddannelserne, der finansierer de løbende certificeringer og evt. re-certificeringer 
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Hvem kan blive certificeret? 

Institutter der ønsker at få certificeret psykoterapeut uddannelsen skal forud for ansøgning være 
medlem af DPFO. Derudover skal uddannelsen minimum have gennemført et uddannelsesforløb 
forud for ansøgning. 

Hvis uddannelsen er nyetableret vil det være muligt at søge om certificering. Der foretages 
indledningsvis en prækvalifikation. 

Institutejere der ønsker at påbegynde en certificering skal forud for ansøgning være berettiget til 
medlemskab af DPFO. 

 

Organisering  

Certificeringen varetages af ekstern evaluator med kompetencer og erfaring med evaluering og 
certificering. 

Evaluators opgave er at foretage en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt 
uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Neutraliteten underbygges ved, at evaluator 
forholder sig til objektive og konkrete forhold i vurderingen, og der lægges vægt på fremvisning af 
dokumentation for overholdelsen af de enkelte kriterier. Vurderingen baserer sig på, om der er 
overensstemmelse mellem det uddannelsen beskriver og den faktiske praksis. 

Der er nedsat en kvalitetskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Psykoterapeutforening, 
repræsentanter for CFE, ledere fra uddannelsesinstitutioner samt eksterne. Kvalitetskomitéen skal 
sikre en løbende evaluering, kvalitetssikring og –udvikling af certificeringen og sammenhæng til 
niveauvurdering. 

Herudover er der nedsat et kvalitetsudvalg under kvalitetskomitéen, der bistår evaluator ved 
faglige vurderinger af de enkelte certificeringer samt agerer høringspart ved tvister (erstatter 
følgegruppen.) 

 

Tidsramme 

Tidsrammen for certificeringsforløbet vil typisk være 2 til 4 måneder fra ansøgning til resultat. Fra 
ansøgning til resultat af certificeringen forventes der max gå 4 måneder. 

 

Profilering  

Resultatet af certificeringen vil fremgå på følgende hjemmeside: 

www.psykoterapeutforeningen.dk  

 

  

http://www.psykoterapeutforeningen.dk/
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Certificeringsforløb – trin for trin 

Forberedelse 

Instituttet kan, forud for beslutning om certificering, teste hvor godt forberedt uddannelsen er til at 
leve op til kvalitetskriterierne. Vejledningen kan findes på foreningens hjemmeside. 

Certificeringsprocessen forventes at vare 2 til 4 måneder fra fremsendelse af selvevalueringen, til 
at evaluator modtager den aftalte og nødvendige dokumentation. 

 

Ansøgningsproces 

Efter ansøgning og betaling til Dansk Psykoterapeutforening kontakter evaluator instituttet for 
aftale om tidsplan og fremsendelse af dokumentationskrav.   

Certificeringen gennemføres ved at uddannelserne efter ansøgning og modtagelse af 
certificeringsmateriale, udfylder en certificeringsskabelon, som fremsendes af evaluator. 

Det er institutternes ansvar, at der fremsendes fuld dokumentation for samtlige kriterier med en 
tro og love erklæring, der understøtter dokumentationsgrundlaget. I forbindelse med certificering 
vil samtlige kriterier kræves dokumenteret. 

Der er løbende under processen mulighed for at stille spørgsmål. Disse stiles til 
elsebeth.bolvig@crossfieldsinstitute.com 

mailto:elsebeth.bolvig@crossfieldsinstitute.com
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Møde  

Når instituttet har indsendt selvevalueringen, vil der blive aftalt et besøg på instituttet.  Formålet 
med mødet er, at gennemgå den fremsendte selvevaluering og dokumentation 

Forud for certificeringen udarbejdes en dagsorden som fremsendes i god tid forud for mødet. 

Mødets varighed er 3 timer med deltagelse af instituttets leder og udvalgte undervisere. Mødet 
afsluttes med en opsamling, hvor der redegøres for evt. mangler eller afvigelser og eventuelle 
opfølgninger på dokumentation. 

Certificeringsmødet består af samtaler med basis i dagsorden og dokumentationsgrundlag, 
uddybende dokumentation samt interviews og observationer. Under denne proces vurderes det, 
om der er overensstemmelse med kravene, den tilsendte dokumentation samt dokumentation på 
mødet. 

Selve mødet vil forløbe som følgende: 

1. Der indledes med en rundvisning, hvor evaluator kan danne sig et indtryk af de fysiske 
rammer, og hvorledes de understøtter uddannelsens formål, indhold og 
undervisningsformer. 

2. Konsulenterne gennemgår de temaer, som fremgår af den fremsendte dagsorden. Der kan 
her være tale om uddybende spørgsmål til både leder og underviserne.  

3. Besøget afsluttes med en afrunding, hvor evaluator kort opridser resultaterne af mødet, 
samt redegør for den videre proces og evt. opfølgning på dokumentation. 

Efter mødet kontaktes 1-2 studerende med henblik på, at få afdækket hvorvidt uddannelsen lever 
op til de i certificeringsmaterialets beskrevne forhold. Der afholdes online interview efter fast 
ramme (varighed max. 30 minutter).  

Rapportering 

Der udarbejdes en certificeringsrapport, som en skriftlig opsamling på certificeringsmødet og 
interviews af studerende. Heri fremgår det i hvilken udstrækning uddannelsen lever op til de 
specifikke kriterier. Instituttet modtager rapporten senest 14 dage efter mødet og feedback fra 
studerende. 

Afgørelse 

På baggrund af certificeringsrapporten og eventuel aftalt opfølgning udarbejdes den endelige 
rapport og certificeringsresultatet. Dette fremsendes til instituttets leder, ligesom der bliver 
fremsendt et certifikat via DPFO såfremt kriterierne er opfyldt. 

Vær opmærksom på at instituttet max. har 4 måneder til at tilvejebringe relevant 
materiale/dokumentation fra fremsendelse af selvevalueringen til at certificeringen afsluttes. 

Såfremt instituttet mener at kunne påvise tekniske fejl eller misforståelser, som har haft betydning 
for certificeringens udfald, vil disse blive taget op og gennemgået af evaluator og evt. 
kvalitetsudvalget.  

Ved godkendelse fremsendes certifikat til uddannelsen med underskrift af formanden for Dansk 
Psykoterapeutforening og evaluator. 
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Der sker herefter en optagelse på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside. 

Intern årlig evaluering 

For at fastholde certifikatet skal der årligt gennemføres en intern evaluering via et spørgeskema, 
som kan suppleres med krav om uddybende dokumentation. 

En gang årligt fremsender instituttet derfor en tro og love- erklæring, der berettiger 
dokumentationsgrundlaget. Evaluator sørger for udsendelse, evaluering og tilbagemelding. 
Betaling for intern årlig evaluering i certificeringsperioden indgår i certificeringsprisen som betales 
af instituttet hvert 4 år. 

Re-certificering 

Certificeringen gælder i 4 år, såfremt uddannelsen ikke har væsentlige ændringer i 
certificeringsgrundlaget. 

Vil der gennem det årlige certificeringscheck fremgå afvigelser i forhold til det grundlag 
uddannelsen er certificeret ud fra, vil der blive aftalt re-certificering såfremt certificeringen skal 
opretholdes. 

På baggrund af henvendelser fra institutterne selv, ved klagesager eller ved henvendelse fra Dansk 
Psykoterapeutforening, kan der anmodes om en re-certificering af dele eller hele 
certificeringsgrundlaget. Denne re-certificering kan være en forudsætning for fortsat godkendelse 
af Dansk Psykoterapeutforening. Re-certificeringen finansieres af instituttet. 

Er der er sket væsentlige ændringer omkring instituttet eller uddannelsen, der gør en re-
certificering relevant, kontaktes DPFO, hvor der aftales omfang af re-certificering. Instituttet bliver 
herefter kontaktet af evaluator med henblik på at få aftalt tidsplanen for re-certificering. 

Væsentlige ændringer er bl.a.: 

 Nye ejere eller ledere af uddannelsen/instituttet 

 Mere end 33% udskiftning i undervisergruppen 

 Væsentlige ændringer i uddannelseslængde, -indhold eller formidlingsmetoder 

 Større ændringer i budgetgrundlag og økonomi 

 Nye lokaler 
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Dokumentation 

Formålet med selvevalueringen er at beskrive, hvordan uddannelsen lever op til de enkelte 
kvalitetskriterier, samt gennem relevante bilag at dokumentere dette. Selvevalueringen samt bilag 
udgør det skriftlige grundlag for certificeringen.  

1. Selvevaluering. En beskrivelse af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne samt 
dokumentation deraf. Selvevalueringen må maksimalt udgøre 35 sider. 

2. Bilag. Der kan vedlægges relevante supplerende beskrivelser og dokumentation. Ligeledes kan 
der henvises (gennem links) til elektroniske beskrivelser, hvis sådanne er offentligt 
tilgængelige, eksempelvis på Instituttets hjemmeside. Det samlede antal bilag, inklusiv 
henvisninger, må maksimalt udgøre 25 sider.   

Resultat 

Certificering af uddannelsen kan give følgende udfald: 

 Opfylder kriterier 

 Opfylder kriterier med forbehold 

 Opfylder ikke  kriterier 
 

For at opnå certifikat skal alle kriterier være opfyldt. Såfremt uddannelsen har mindre end 3 store 
afvigelser og såfremt opfølgning og dokumentation herfor kan ske indenfor 3 måneder efter 
certificeringsbesøg kan uddannelsen få resultatet ’Opfylder kriterier med forbehold’ og 
uddannelsen vil efter fremsendelse af dokumentation få resultatet ’opfylder kriterier’ og vil 
herefter modtage certifikat.  
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Uddannelsen opfylder kvalitetskriterierne. Certificeringen er gældende i 4 år. 
Såfremt uddannelsen i perioden gennemgår væsentlige ændringer skal der 

foretages re-certificering efter forudgående aftale. 

Uddannelsen opfylder kvalitetskriterierne med forbehold, dvs. uddannelsen 
har op til 3 afvigelser på kvalitetskriterierne. 

Uddannelsen har 3 måneder til at opfylde og fremsende dokumentation for  
de kriterier, hvor der er forbehold.  Aftale om opfølgning og dokumentation 

foretages umiddelbart efter certificeringsmødet. 

Uddannelsen opfylder ikke kvalitetskriterierne. Der kan ansøges om 
certificering på ny.  
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De 12 kvalitetskriterier 

Certificering af uddannelsen tager udgangspunkt i 12 kvalitetskriterier: 

 

1. Formål 

2. Optagelseskriterier 

3. Uddannelsens struktur og indhold 

4. Underviserne 

5. Undervisningsformer 

6. Eksamen/prøve/evaluering 

7. Eksterne censorer 

8. Fysiske faciliteter 

9. Intern kvalitetssikring 

10. Registrering af de studerende 

11. Organisation og ledelse 

12. Økonomi 

 

Under hvert kriterium er der angivet hvilke forhold uddannelsen skal efterleve, for at kriteriet kan 
betragtes som opfyldt.  
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Fortolkningsramme til de vejledende kvalitetskriterier 

De 12 kriterier og fortolkningen af de enkelte kriterier gennemgås i det følgende. 

Alle kriterier vægtes lige og for at opnå godkendelse skal alle kriterier være opfyldt. 

 

 

  

Kriterium 1: Formål 

a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. 

Den private psykoterapeut-uddannelse skal have et skriftligt formuleret formål, der skal 
være tilgængeligt for ansatte, studerende og brugere/borgere. 

Formålet skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens sigte, relevant målgruppe samt 
indholdet af uddannelsen. 

Formålet skal være i overensstemmelse med en klart defineret terapeutisk retning og 
metode og præcisere uddannelsens videnskabelige udgangspunkt. Dette forudsætter, at 
et sammenhængende grundlag for den terapeutiske retning kan beskrives. 
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Kriterium 2: Optagelseskriterier 

a. Uddannelsen skal have offentligt tilgængeligt formulerede optagelseskriterier 
og en beskrivelse af muligheder for dispensation. 

b. Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående 
uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Andre 
med uddannelser på tilsvarende niveau kan optages på dispensation efter en 
konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk 
anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant 
erhvervserfaring.  

Ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og 
erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk 
uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig 
karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo - eller fysioterapeut, 
pædagog, læge eller psykolog. 

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 
år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.  

Dispensation  

Kvote 2. Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, 
der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.  

Kvote 3. Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være 
suppleret med et årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med 
afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og 
gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for 
eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i 
psykologi på B-niveau og lign.  

Kvote 2+3: Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant 
erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives 
ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, 
motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.  
Der kan maksimalt optages 10% af en årgang på kvote 3 niveau. 

c. Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og 
terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af 
ansøgernes erhvervsarbejde eller ved kursusbeviser for gennemførelse af 
relevante kurser mv. 
Uddannelsesintroduktion 

Et individuelt optagelsesinterview, en fælles introduktion eller et grundkursus til 
uddannelsen, skal sikre at ansøgere er bekendte med, at uddannelsen er såvel teoretisk 
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som praksisorienteret og indebærer en personlig udviklingsproces og skal dokumentere, 
at ansøgere gøres bekendt med denne viden. En sådan uddannelsesintroduktion skal 
indeholde information om: 

 at psykoterapeutuddannelsen indebærer, at studerende løbende over hele 
uddannelsen arbejder med sig selv og egen personlig udvikling. 

 at uddannelsen kræver motivation og foregår individuelt og i 
gruppesammenhæng og i samspil mellem uddannede, professionelle terapeuter 
samt med andre medstuderende.  

 at psykoterapeutuddannelsen er en efteruddannelse, der funderes på i forvejen 
solide erfaringer fra anden uddannelse og konkret arbejdserfaring fra en 
mellemmenneskelig sammenhæng. 

 at psykoterapeutuddannelserne overordnet repræsenterer forskellige 
psykologiske retninger/ modaliteter.  

 At psykoterapeutuddannelsen indeholder moduler i videnskabsteori og enkle 
dokumentations- og forskningsmetoder til forskning i primært egen praksis 

Merit 

Merit kan gives ved dokumentation for hele, afsluttede studieår. Det enkelte institut skal, 
såfremt det optager meritstuderende, have beskrevet grundlaget herfor. Dette gælder 
også for ansøgere fra udenlandske uddannelsessteder. Forudsætningen er, at 
uddannelsen afsluttes inden for den normerede tidsramme.  
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Kriterium 3  Uddannelsens struktur og indhold   

a. Det videnskabelige udgangspunkt for uddannelsen, skal dokumenteres. 
Endvidere skal uddannelsen have formuleret etiske regler for udøvelse af 
psykoterapi. 

Videnskabeligt udgangspunkt 

Det videnskabelige udgangspunkt, dvs. psykoterapeutisk retning, metode og videnskabs- 
forståelse for uddannelsen, skal dokumenteres. Hertil kommer et videnskabsteoretisk 
grundlag og enkle forskningsmetoder relevante for forskning inden for den 
psykoterapeutiske retning. 

Såfremt et institut integrerer forskellige metoder fra forskellige terapeutiske retninger, 
kræves det, at der kan redegøres for dette (f.eks. i form af referencer, kilder mv.), og for 
hvordan dette hænger sammen med instituttets menneskesyn, værdigrundlag og 
grundlæggende psykologiske teori og metode (TT) 

Dokumentationen indeholder oversigt over uddannelsens obligatoriske litteratur samt 
eventuelt supplerende litteratur. Den obligatoriske litteratur skal dække flere 
psykologiske og terapeutiske grundteorier og minimum halvdelen af litteraturen skal 
omhandle teoriudviklinger eller videreudviklinger samt forskningsgrundlaget herfor 
udgivet inden for de seneste 15 år. I den obligatoriske litteratur inddrages i et betydeligt 
omfang relevant international teori og forskning.  

Etiske regler 

Uddannelsen skal have formuleret etiske regler for udøvelsen af psykoterapi, der 
respekterer de etiske regler i Dansk Psykoterapeutforening. 
Hvert uddannelsessted er forpligtet til at formulere egne interne etikregler. Disse 
regelsæt skal respektere etikreglerne i Dansk Psykoterapeutforening og The European 
Association For Psychotherapy (EAP). 

De interne etikregler skal sikre principper for habilitet og kvalitet i uddannelsen, der skal 
sikre beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces. Desuden 
skal habiliteten sikres ift. personer tilknyttet uddannelsen, hvor pågældende har flere 
roller. Uddannelsesstederne forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske 
dilemmaer, samt sikre at ansatte og studerende kender de interne etikregler. Etiksager, 
der vedrører forhold på et uddannelsessted kan bringes op i Dansk 
Psykoterapeutforenings etikudvalg. I behandling af klagesager behandles klagen efter 
foreningens etikregler, suppleret med det pågældende uddannelsessteds egne regler. 
Såfremt foreningens og uddannelsesstedets etikregler er modstridende eller afviger fra 
hinanden er Dansk Psykoterapeutforenings etikregler gældende frem for 
uddannelsesstedets etikregler. 
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b. Uddannelsen skal have en formaliseret studiebeskrivelse, som skal være 
offentligt tilgængelig. Studiebeskrivelsen skal indeholde: 

1. Mål, indhold og længde af fagene i uddannelsen, herunder specialiseringer samt 
meritmuligheder. 

2. Undervisnings-, arbejds- og prøveformer 

3. Beskrivelser af psykoterapeutisk retning eller retninger. 

4. Et forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens formål. 

5. Antal delkurser/moduler. For hvert delkursus/modul skal der være en kursusplan, 
som beskriver formål, indhold, omfang og pensum samt kursuslitteratur. 

6. Afgangsprojektet/afsluttende eksamen, herunder omfang. 

 

c. Som udgangspunkt skal de studerende være færdige med uddannelsen senest 6 
år efter starten.  

Muligheder for dispensation for et længere studieforløb skal være formuleret i 
studiebeskrivelsen. 

d. Uddannelsen skal have et sammenhængende forløb på minimum 4 års varighed. 
Uddannelsen skal svare til minimum 800 lektioner.  
Uddannelsestiden skal være fastlagt i timetal fordelt på de enkelte år. 

Lektioner à 45 min i form af konfrontationstimer defineret som underviser er til stede. 

e. Uddannelsen skal indeholde:  
1) videnskabsteori og forskningsmetoder  
2) teori og terapeutiske metoder 
3) egenterapi/selvrefleksion 
4) supervision 
5) færdighedstræning i at udøve terapi/praksiserfaring 

f.  Undervisningen i teori og metode skal svare til minimum 450 lektioner. 

g. I undervisningen i teori skal bl.a. indgå: De pågældende psykoterapeutiske 
retningers historie og udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teoretisk 
forankring samt empirisk grundlag. Teori om psykoterapibegrebets historiske 
udvikling. Teori om formidling og kommunikation. Teori om udvikling og 
personlighedsdannelse. Forståelse af teoriens implikationer for begreber som 
sundhed og sygdom. Teori om pågældende psykoterapis mål, muligheder og 
begrænsninger. Teori om psykoterapeutiske processer. Relevant teori om 
relationsforholdet og sammenhæng mellem terapeutisk metode og klient 
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relation. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske 
behandlingsforståelse. Endvidere skal der være undervisning i psykopatologi, 
videnskabsteori, kvalitative/ kvantitative metodik og empiri fra 
psykoterapiforskningen og forskningsbaserede psykoterapi metoder, relevant 
lovgivning - herunder social- og sundhedslovgivningspraksis, GDPR, 
borgerrettigheder, bruger/klient perspektiv mv. 

Undervisning i psykopatologi omfatter undervisning i teorier om karakterudvikling, 
personlighedsstruktur og personlighedsforstyrrelser, samt i kendskab til 
diagnosticeringer og deres anvendelse. 

h. I undervisningen i metoder og praksis skal bl.a. indgå: Relevante 
behandlingsmetoder og teknikker inden for den pågældende retning. 
Anvendelsesområder. Undersøgelsesmetoder. Indikation og kontraindikation. 
Prognose. Evaluering og rapportering. Brugerinddragelsesmetodikker. Etik- og 
værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold. 
 

i. Der skal i uddannelsesforløbet være indlagt minimum 150 lektioner til 
egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf.  
Der er krav om minimum 40 timer individuel egenterapi, som skal opnås ved 
terapi uden tilknytning til uddannelsen og de tilknyttede personer. Timerne 
fordeles med minimum 10 timer hvert studieår. Den studerende skal kunne 
dokumentere dette. 
 (Grundlag og retningslinjer for de 40 timer udenfor instituttet er under udarbejdelse af 
kvalitetskomitéen) 

Egenterapi: 

Ved egenterapi forstås den personlige, individuelle psykoterapi, man som klient 
samarbejder om med en kvalificeret, uddannet psykoterapeut eller psykolog, der opfylder 
kriterierne for optagelse i DPFO. En underviser/eksaminator/censor på uddannelsen kan 
ikke praktisere som individuel terapeut. 

Egenterapi har til hensigt at : 

 træne den studerende i at opleve psykoterapeutisk praksis i positionen som klient 

 give den studerende mulighed for at mærke i egen krop, hvordan begreber som 
overføring og psykoterapeutisk alliance udfolder sig i terapien 

 træne den studerende i at tage udgangspunkt i egne psykoterapeutfaglige, 
relationelle og eksistentielle problemstillinger i studietiden og herigennem udvikle 
sig selv som menneske 

 Opleve hvordan en terapeut arbejder håndværksmæssigt (mesterlære) 

Selvreflektion: 

Selvrefleksion skal forstås som individuel refleksion i par eller gruppe, hvor de studerende 
arbejder terapeutisk med en anden medstuderende eller på skift er gruppeleder for en 
gruppe af medstuderende samtidig med at en professionel terapeut er til stede som 



Certificering af private psykoterapeutuddannelser  
Vejledning, 1.udgave 
 

 

 

   Side 16 

 

 

 

  

direkte supervisor. Dvs. de studerende kan arbejde med hinanden to og to eller på skift 
være gruppeleder for hinanden i metodekurser med en professionel psykoterapeut til 
stede som medreflekterende og supervisor.  

Derigennem kan den studerende lære metode og få læreterapi i form af selvrefleksion i 
èn og samme læringssituation.  

Selvrefleksion kan også foregå ved hjælp af skriftlige porteføljer som afspejler den 
studerendes forståelse af egne terapeutiske processer undervejs i uddannelsen. 
Portefølje skrivning tæller ikke timer men validerer de enkelte elementer i egen terapien. 

 

j. Der skal i uddannelsesforløbet være indlagt minimum 200 lektioner til 
supervision i gruppe, individuelt eller en kombination heraf. 

Supervision af klinisk arbejde under uddannelsen af en psykoterapeut (MPF). Det foreslås 
at 150 af de 200 lektioner afsættes til dette. 

Supervision af terapeutisk arbejde med medstuderende individuelt eller i gruppe under 
studiet af en psykoterapeut (MPF). Det foreslås, at der afsættes 50 lektioner til dette. 

 

k. Der skal i uddannelsesforløbet være indlagt færdighedstræning i at udøve 
terapi.   

Med færdighedstræning forstås situerede terapeutiske seancer eller konkrete praksis 
forløb, der benyttes som udgangspunkt til vejledning eller undervisning i teraputiske 
metoder eller teknikker.  Denne færdighedstræning skal foregå under vejledning af en 
erfaren underviser og skal ske i sammenhæng med undervisningens teori og metode. 
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Kriterium 4: Underviserne 

a. Undervisere, der underviser i den praktiske del af uddannelsen, skal have en 
psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed og praktisk erfaring af 
minimum 4 års varighed inden for det terapiområde, der undervises i. 

Undervisere, der underviser i den praktiske del af uddannelsen, skal have en 
psykoterapeutisk uddannelse, der opfylder Psykoterapeut Foreningens optagelseskriterier 
eller svarer til disse.  

De skal desuden have praktisk erfaring af minimum 4 års varighed indenfor det 
terapiområde, de underviser i eller tilsvarende kvalifikationer  

Underviserne skal kunne dokumentere væsentlig erfaring inden for supervision, 
formidling og pædagogisk/didaktisk funktion eller have relevant grund- eller 
efteruddannelse uddannelse inden for dette. 

b. Der kan som supplement tilknyttes undervisere med en anden 
uddannelsesbaggrund til at varetage undervisning i emner, der ikke kræver en 
terapeutisk indsigt og uddannelse. Disse undervisere skal have en relevant lang 
videregående uddannelse. 

Der kan tilknyttes undervisere med en anden uddannelsesmæssig baggrund til at 
varetage i undervisning i emner, der ikke kræver en terapeutisk indsigt og uddannelse, 
f.eks. til formidling af teoretiske emner, der er relevante for de studerende. Disse 
undervisere skal have en relevant lang videregående uddannelse eller tilsvarende 

kvalifikationer inden for deres felt. 

c. Uddannelsen skal kunne dokumentere, at underviserne har tilfredsstillende 
formidlingsmæssig kompetence. 

Dokumentationen herfor skal indeholde beskrivelse af pædagogisk/didaktisk relevant 
grund- eller efteruddannelse og/eller dokumenteret erfaringsbaggrund evt. 
mesteroplæring. Det dokumenteres ligeledes hvordan kvaliteten af undervisningen følges 
og hvordan data herfra løbende benyttes til uddannelsens og undervisernes 
formidlingsmæssige videreudvikling. 

d. Uddannelsen skal dokumentere undervisernes ansættelses- og lønforhold. 

Dokumentation i form af ansættelseskontrakt. Det skal fremgå hvordan undervisere er 
tilknyttet uddannelsesstedet (fast, ad hoc, medlem af fakultet, gæstelærer, føl, mv. og i 
hvilket omfang). Ligeledes skal en undervisers evt. ejerforhold i instituttet være offentligt 
og tydeligt.  

e. For faste tilknyttede undervisere skal der være fastsat retningslinjer for en 
løbende faglig udvikling. 
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Kriterium 5: Undervisningsformer 

a. De anvendte undervisningsformer skal være begrundede og i overensstemmelse 
med formålet for uddannelsen og være beskrevet i studiebeskrivelsen. 

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af undervisningsformerne i 
studiebeskrivelsen, herunder en begrundelse for valget af undervisningsformer samt en 
beskrivelse af sammenhængen mellem formålet med uddannelsen (kriterium 1) og de 
valgte undervisningsmetoder.  

Beskrivelsen skal sandsynliggøre, at undervisningsformerne er valgt på grundlag af 
indhold, niveau, metode mv. 
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Kriterium 6: Eksamen/prøve/evaluering  

a. Der skal som minimum være indlagt 4 eksaminer/prøver i studieforløbet samt en 
afsluttende eksamen, som tester i hvilken grad, den studerende har nået målet i 
uddannelsen både teoretisk og praktisk (klinisk).  
 

b. Der skal udarbejdes en årlig bedømmelse af de studerendes terapeutiske 
kompetencer. Sigtet er at vejlede og rådgive den studerende om kvaliteter, 
færdigheder og arbejdspunkter. 
Bedømmelsen skal ske via en vejledningsdialog, hvor der udarbejdes en elevplan, der 
indeholder et læringsperspektiv, hvor sigtet er at vejlede og rådgive den studerende om 
kvaliteter, færdigheder og arbejdspunkter. 
 

c. Antal, former og formål med eksaminerne samt bedømmelsen af de terapeutiske 
kompetencer skal være beskrevet i studiebeskrivelsen.  

 

d. De anvendte eksamensformer skal være begrundede og i overensstemmelse med 
formålet for uddannelsen. 

e. Minimum 1/3 af uddannelsens eksaminer skal være eksternt bedømte.  

f. Uddannelsen skal omfatte en afsluttende eksamen, der består af en hovedopgave, 
hvor den studerendes videnskabsteoretiske, psykologiske og terapeutiske forståelse 
reflekteres. Desuden skal opgaven formidle dokumentation af/forskning i egen 
praksis samt hvilke psykoterapeutiske teorier og psykologiske begrundelser der 
ligger til grund for denne.   

Den studerende skal aflevere en skriftlig afsluttende opgave. Dertil kommer en 
praktisk (klinisk) del ("laboratorieprøve") som en del af den afsluttende eksamen. 
Begge dele skal være eksternt bedømt, dvs. med ekstern censor. Den skriftlige opgave 
og den kliniske del bedømmes efter den til enhver tid gældende officielle 
karakterskala eller bestået/ikke bestået. 
 

g. Uddannelsen afsluttes med den endelige eksamen. Uddannelsen skal dokumentere, 
at de studerende får et bevis e.l. efter den afsluttende eksamen.  
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Kriterium 7: Eksterne censorer  

a. Der skal være etableret et censorkorps for uddannelsen. 

Der skal være etableret et censorkorps for uddannelsen som minimum består af to eksterne 
censorer med en relevant uddannelses - og erhvervsmæssig baggrund, der mindst svarer til 
kravene til underviserne i pågældende fag.  

Censorkorpset skal være planlagt før undervisningen starter. 
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Kriterium 8: Fysiske faciliteter  

a. De fysiske forhold (lokaler mv.) skal være befordrende for undervisning og 
indlæring og understøtte de undervisningsmæssige målsætninger for uddannelsen.  

Alle lokaler skal have god rengøring, mulighed for frisk luft og gode ventilationsforhold, 
tilstrækkelig lys og ordentlige lydforhold. Inventar skal være hensigtsmæssig i forhold til 
undervisningens tilrettelæggelse. 

Arbejdstilsynets aktuelle retningslinjer vedrørende antallet af personer i lokalerne følges. 

Retningslinjer ved brandsikring i undervisningslokaler respekteres. 
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Kriterium 9: Intern kvalitetssikring 

a.  Der skal være etableret interne kvalitetssikringsordninger.  

Kvalitetssikringen skal indeholde beskrivelse af klage- og ankemuligheder med tidsplaner 
for disse. 

 

b. Sikring og opdatering af uddannelsens indhold skal ske ved systematisk kontakt 
og tilbagemelding fra relevante fagmiljøer. 

Uddannelsen bør løbende indsamle data over undervisningens kvalitet og status. 
Tilbagemeldinger fra de studerende indsamles såvel anonymiseret som gennem 
fortløbende dialog og indgår i denne dataopsamling. Uddannelsen skal kunne dokumentere 
hvordan denne indsamlede data indgår i den fortløbende videreudvikling af uddannelsens 
kvalitet og undervisernes kompetenceudvikling. 

  

c. De uafhængige eksterne censorer skal medvirke ved kvalitetssikringen. 

Medvirken kan være i form af et evalueringsskema, hvor de eksterne censorer vurderer 
sammenhængen mellem uddannelsens indhold, undervisningsformer, samt valg af 
litteratur i forhold til eksamen og anviser forbedringsområder. 
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Kriterium 10: Registrering af de studerende 

Registrering af studerende skal dokumenteres i oversigter.  

a. Antallet af optagne pr. år og det samlede antal studerende skal angives.  
 Der skal fremvises oversigter over de enkelte hold/årgange 

b. Der skal være oversigter over frafaldsprocenten 
 

c. Der skal være oversigter over den gennemsnitlige studietid.  
Dokumentation for senest afsluttede hold/årgang med angivelse af gennemsnitlig 
studietid. 

d. Der skal være oversigter over studerende på dispensation inkl. begrundelse. 
Oversiger over igangværende hold/årgange skal fremvises. 
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Kriterium 11: Organisation og ledelse 

a. Der skal være en ansvarlig leder for uddannelsen. 

b. De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder 
kompetencefordelingen, skal være nedskrevet.  

Af hensyn til mindre uddannelsesinstitutter er såvel person- som funktionssammenfald 
acceptabelt med udgangspunkt i etikregler for DPFO. I uddannelsessammenhænge og 
supervisionsforhold sikrer instituttet, at den studerendes faglige og personlige udvikling 
ikke vanskeliggøres af professionel rollekompleksitet. Med rollekompleksitet menes 
eksempelvis at samme person er uddannelsesleder, terapeut, supervisor, underviser, 
administrator og eksaminator. 

c. Der skal være en administrativ funktion, som kan varetage administrative 
opgaver. 

Administrative opgaver som f.eks. indskrivning af nye studerende, 
kursus/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. 

 

d. Der skal være en studie- og erhvervsvejleder. 

Studie- og erhvervsvejleder skal have en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse eller 
tilsvarende psykoterapeutiske erfaringer. 
  

e. Der skal udpeges en overordnet uddannelsesansvarlig, der har en 
psykoterapeutisk uddannelse af minimum 4 års varighed, og som har en 
længerevarende erfaring som supervisor og som eksaminator/censor.  

Den uddannelsesansvarlige skal sikre, at uddannelsen og eksaminerne er af høj kvalitet.  

 

f. Der skal være nedsat et kursusråd bestående af studerende, undervisere, 
supervisorer, kursuslederen og den uddannelsesansvarlige.  

Kursusrådet skal deltage løbende i planlægning og opfølgning af uddannelsen. 
Dokumentation for at der afholdes møde minimum én gang årligt, eksempelvis ved 
skriftligt mødereferat. 

Rammer og beslutningskompetence for kursusrådet skal fremgå af kommisorium/aftale. 
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Kriterium 12: Økonomi 

a. Uddannelsen skal kunne dokumentere et stabilt økonomisk grundlag for 
uddannelsen. 

Dokumentation skal kunne fremgå af seneste årsbudget og års-/perioderegnskab. 

 

b. Uddannelsen skal kunne fremlægge årlige regnskaber, der er påtegnede af en 
revisor. 

Det årlige regnskab skal min. være udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. 

 

c. Der skal være en gennemsigtig prisstruktur 

Det skal fremgå hvad de enkelte dele af uddannelsen koster, dvs. hvad er inkluderet og 
hvilke tillægsydelser er ikke inkluderet i prisen. 
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Ansøgning og betaling 

Informationsmøde 

Informationsmøde er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til certificeringen og 
den proces man skal igennem. Prisen for et informationsmøde af ca. 2 timers varighed er pr. 
institut kr. 3.000,- ekskl. moms. Mødet kan afholdes online eller på instituttet. Hertil tillægges 
kørselsudgifter. 

 

Certificering  

Kr. 26.500 ekskl. moms  

Hertil kommer udgift til dækning af transport efter statens takster.  
I prisen er inkluderet en årlig intern evaluering. 

Certificeringen er gældende i 4 år fra modtagelse af bevis. 6 måneder før udløb af certificeringen 
får instituttet skriftlig besked om at certificeringen nærmer sig udløb.   

 

Re-certificering 

En re-certificering ved væsentlige ændringer kan gennemføres mod en tillægsbetaling på kr. 
7.000,- ekskl. moms.  Såfremt en re-certificering alene omfatter behandling af et kriterium, er 
prisen kr. 2.000 ekskl. moms.  

Ønskes en re-certificering efter mere end 1 år fra aflevering af selvevalueringen, skal uddannelsen 
ansøge om ny certificering.  

 

Crossfield Institute  
Certificeringen bygger på Crossfield Institute’s dokumenterede politikker, procedurer og 
retningslinjer. Læs mere: 
https://crossfieldsinstitute.com/awarding/#resources 

https://crossfieldsinstitute.com/awarding/#resources

