
 

 

Uddannelse i psykoseterapi 2022-24 

Ved Institut for Psykoseterapi begynder et nyt uddannelsesforløb i slutningen af august 2022. 

Uddannelsen omhandler psykoterapi ved psykotiske lidelser og alvorlige personlighedsforstyrrelser, 

og henvender sig til professionelle behandlere med psykoterapeutisk interesse i relation til patienter 

med alvorlige psykopatologiske tilstande.  

Uddannelsen er 2-årig og består af i alt 18 moduler med forelæsninger, diskussion af teoretiske 

tekster, praktiske øvelser samt supervision. Det drejer sig om en uddannelse på akademisk 

niveau/specialistniveau, der er tilrettelagt, så den giver merit i forbindelse med Dansk 

Psykologforenings og Dansk Psykiatrisk Selskabs uddannelser i psykoterapi. Samtidig udgør den i sig 

selv et godt psykoterapeutisk supplement til såvel specialpsykologuddannelsen som 

speciallægeuddannelsen i psykiatri.  

Instituttets referenceramme er psykodynamisk, herunder nyere tilknytningsteori og 

udviklingspsykopatologi, og der lægges i uddannelsen vægt på en fleksibel terapeutisk praksis, hvor 

også aspekter af andre terapeutiske retninger inddrages. 

Undervisningen varetages af danske og internationale specialister i psykoseterapi og psykoterapi 

med svære personlighedsforstyrrelser. Derudover vil to tilknyttede uddannelsesledere hver gang 

facilitere teoretiske diskussioner, litteraturgennemgange og praktiske øvelser, mens supervisionen 

varetages af faste supervisorer, der er specialister i psykoterapi og godkendte supervisorer i Dansk 

Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab.  

Hvert modul finder sted én weekend om måneden, fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-15 i København. 

Et mindre antal personer fra andre faggrupper end psykologer og læger kan tilmelde sig 

uddannelsen, såfremt de har interesse i at udøve psykoterapi med mennesker, der lider af psykoser.  

Det er en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har patienter i psykoterapi/samtale-

behandling og kan fremlægge materiale til supervision 

Deltagerafgift for den fulde 2-årige uddannelse udgør kr. 52.000, som kan betales i rater à kr. 12.000.  

Uddannelsen er tilrettelagt således, at deltagere der foretrækker dette, kan nøjes med at melde sig 

til de første 6 moduler, og derved opfylde Dansk Psykologforenings krav om undervisning i teori og 

metode i psykoterapi ”inden for andre referencerammer end hovedretningen”. Forløbet omfatter 

her 30 timers undervisning i teori og metode og 24 timers supervision til en samlet pris af kr. 20.000. 

Antallet af pladser på det korte forløb, afhænger af deltagerantallet på den fulde uddannelse.  

Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på www.psykoseterapi.dk 

Sidste frist for tilmelding er 1. juli 2022  
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