Praktiske oplysninger:
Uddannelsesstart: 28. august 2020
Sted: Psykoterapeutisk Klinik,
Nannasgade 28, 2200 København N.
Deltagerafgift: kr. 52.000 for den fulde 2-årige uddannelse. Beløbet
kan betales i rater à kr. 13.000.
Vælges kun de første 6 modulers basisuddannelse udgør
deltagerafgiften kr. 20.000
Tilmeldinger modtages så længe der er ledige pladser, dog senest 1.
juli 2020.
Tilmelding sker ved at sende følgende oplysninger pr. mail til
instituttet sekretær Lisbeth Jensen mail@psykoseterapi.dk
• Navn og privatadresse
• Profession og arbejdssted
• En kort beskrivelse af erfaringer med

psykoterapi/samtalebehandling med psykotiske patienter og/eller
patienter med svære personlighedsforstyrrelser.
Det er en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har
patienter i psykoterapi og kan fremlægge materiale til supervision.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Institut for Psykoseterapi
Torben Schjødt, Bettina Jæger,
Ulla Østergaard, Annick Urfer Parnas, Bent Rosenbaum
www.psykoseterapi.dk

2-ÅRIG UDDANNELSE
I PSYKOSETERAPI
2020-2022

Ved Institut for Psykoseterapi begynder et nyt
uddannelsesforløb i slutningen af august 2020

Et mindre antal personer fra andre faggrupper end psykologer og
læger kan tilmelde sig uddannelsen, hvis de har interesse i at udøve
psykoterapi med psykoser.

Psykoterapi med mennesker, der lider af psykose- og borderlinetilstande, er et særligt behandlingsområde, der kræver specifik viden
om psykoterapeutisk teori og metode. De psykoterapeutiske
teknikker og håndteringen af rammerne for behandlingen adskiller
sig på en række områder fra psykoterapi med andre patientgrupper,
og forudsætter viden og indsigt i de temaer og særlige erfaringer og
oplevelsesmåder, den psykotiske tilstand giver anledning til.

Tilknyttede lærere og supervisorer:

Institut for Psykoseterapi har på denne baggrund i en årrække tilbudt
en sammenhængende uddannelse i psykoterapi med psykoser og
svære personlighedsforstyrrelser.

Professor, dr. med. Bent Rosenbaum og psykolog, specialist i
psykoterapi Ulla Østergaard er gennemgående uddannelsesledere,
og vil hver gang facilitere oplæg og diskussion samt lede
litteraturdiskussioner og øvelser.
Specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, ph.d. Maja
Zandersen og specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
Mette Gravesen vil varetage supervisionen.

Det drejer sig om en uddannelse på specialistniveau, der er
tilrettelagt således, at den giver merit til Dansk Psykologforenings og
til Dansk Psykiatrisk Selskabs specialistuddannelser i psykoterapi.
Uddannelsen tager teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i nyere
tilgange indenfor psykodynamisk teori og metode.

Derudover vil der ved hvert modul være to gæsteforelæsninger ved
inviterede internationale eller danske specialister på området.
Den endelige undervisningsplan for 2020-2022 er under
udarbejdelse, og aftaler med gæsteforelæsere er ved at blive indgået.
Vi forventer tilsagn fra mange blandt de forelæsere, der hidtil har
medvirket (se f.eks. uddannelsesprogram for det igangværende
uddannelsesforløb på instituttets hjemmeside).

Uddannelsen er 2-årig og består af i alt 18 moduler med
undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt
supervision. Hvert modul finder sted én weekend om måneden,
fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14.30.

Det foreløbige undervisningsprogram samt yderligere oplysninger
kan findes på instituttets hjemmeside www.psykoseterapi.dk

Under forudsætning af ledige pladser kan deltagere, der foretrækker
dette, nøjes med at melde sig til de første 6 moduler (30 timer), og
derved opfylde Dansk Psykologforenings krav om ”undervisning i
teori og metode i psykoterapi inden for andre referencerammer end
hovedretningen”.

