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Formål med uddannelsen  

Formålet med den 4-årige psykoterapeut uddannelse på ID Academy er at klæde de kommende psykotera-

peuter bedst muligt på fagligt, etisk og personligt til at kunne hjælpe mennesker med de mest almindeligt 

forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer. 

På ID Academys psykoterapeutuddannelse får du både teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne 

arbejde psykoterapeutisk med almindelige menneskers problemer. 

Det er altså ikke en uddannelse, som i sig selv vil klæde dig på til at arbejde med egentlige sindslidelser i   

psykopatologisk forstand. 

Overordnet beskrivelse 

Uddannelsen til ID Psykoterapeut skal gennemføres inden for seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der 

er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra denne seksårsregel. 

Videnskabeligt udgangspunkt 

 
ID Psykoterapeutuddannelsen er en integral psykoterapeutuddannelse. 

 
Integral betyder “inklusiv” og er en særlig form for integrativ og holistisk retning, som kombinerer en mere 
traditionel videnskabeligt baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller 
spirituel forståelse af terapi og udvikling. 
 
Integral psykologi og psykoterapi inkluderer forskellige psykologiske og spirituelle teorier og psykoterapeuti-

ske metoder i en sammenhængende forståelsesramme eller meta-teori. 

Der er 5 overordnede aspekter af integral psykologi og psykoterapi, sådan som den amerikanske psykolog, 

filosof og integrale pioner Ken Wilber definerer integral psykologi: 

1. Dimensioner og perspektiver: 

Hvis vi ser på vores liv som en helhed, vil vi bemærke, at der er nogle genkendelige dimensioner af 

tilværelsen, som vi hele tiden balancerer imellem uden nødvendigvis at være bevidste om det. Der 

er eksempelvis et “Jeg”, et “Vi”, et “Den” og et “Dem” i ethvert menneskes liv. 

 

“Jeg” eller 1. persons perspektivet repræsenterer et menneskes indre subjektive oplevelse af virke-

ligheden, dvs. individuelle tanker, følelser, behov og identitet. Det er altså den bevidsthedsmæssige 

dimension af et menneske. 

 

“Vi” eller 2. persons perspektivet repræsenterer et menneskes subjektive oplevelse af fællesskab, 

samhørighed og identifikation med andre mennesker. Det er den kulturelle og moralske dimension 

af livet. 

 

“Den” eller 3. persons perspektivet repræsenterer det ydre objektive aspekt af et menneske, dvs. 

kroppen, hjernen og den individuelle adfærd. Det er altså det observerbare fysiske aspekt af et men-

neske. 

http://www.id-psykoterapeutuddannelsen.dk/
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“Dem” eller det kollektive aspekt af 3. persons perspektivet repræsenterer det ydre observerbare 

samspil mellem flere mennesker. Det er med andre ord den ydre sociale og systemiske dimension af 

tilværelsen. 

 

Integral psykologi og psykoterapi tager alle fire perspektiver i betragtning og forsøger at skabe ba-

lance mellem dem for at opnå helhedsløsninger. 

 

2. Udviklingsområder: 

Vi udvikler os alle gennem livet på en række forskellige områder. 

 

Vi kan eksempelvis udvikle os mentalt, følelsesmæssigt, motorisk, moralsk, spirituelt osv. Men de 

færreste af os er lige udviklede på alle områder. Det behøver vi heller ikke at være, men et lavt ud-

viklingsniveau på nogle områder og et højt på andre kan i visse tilfælde give store problemer både 

for os selv og for vores omgivelser. Fx har kombinationen af en højt udviklet mental kapacitet og en 

lav moral bidraget til negative statistikker for kriminalitet og skabt mange katastrofer for menneske-

heden gennem tiden. Integral udvikling er inklusiv og satser på, at vi vokser på så mange områder 

som muligt for at give os en oplevelse af helhed, balance og integritet i såvel livets indre subjektive 

som dets ydre sociale dimension. 

 

3. Udviklingsstadier: 

Både psykologisk og spirituel udvikling foregår i genkendelige stadier og niveauer. I vesten har utal-

lige udviklingspsykologer beskrevet menneskets udvikling fra tidlig barndom til voksenlivet fra for-

skellige vinkler, mens man i østens spirituelle traditioner har beskrevet trinene i en spirituel udvik-

lingsproces med stor præcision. I den vestlige psykologi har Jean Piaget eksempelvis beskrevet 4 sta-

dier i et barns kognitive udvikling, Lawrence Kohlberg har kortlagt 6 niveauer af moralsk udvikling, 

Clair Graves 8 stadier i udviklingen af livsanskuelser og værdier, Ken Wilber 9 stadier i selvets udvik-

ling, og de fleste af os kender Abraham Maslows behovspyramide, bare for at nævne nogle få udvik-

lingsmodeller. 

 

Integral psykologi forsøger at hjælpe os med at gennemgå en sund udvikling, hvor vi trin for trin 

transcenderer, dvs. bryder identifikationen med vores aktuelle udviklingsniveau inden for et givet 

udviklingsområde og efterfølgende rummer og integrerer det fra et nyt og højere niveau. 

 

I modsætning til de fleste mere konventionelle terapiformer, som primært arbejder med horisontal 

udvikling, dvs. med at gøre os mere velfungerende på det udviklingsniveau, vi nu en gang befinder os 

på, tilstræber integral psykologi og psykoterapi også en vertikal udvikling, dvs. at bevæge os i retnin-

gen af højere grader af empati, integritet og åndelig klarhed. 

 

Så spirituel udvikling er også en integreret del af den integrale praksis. 
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4. Tilstande: 

Vi kender alle til forskellige bevidsthedstilstande fra vores daglige liv. I løbet af et døgn bevæger vi os 

eksempelvis gennem tilstande af vågenhed, drøm og drømmeløs søvn. Og de fleste af os når at op-

leve et stort antal skiftende stemninger, følelser og andre sindstilstande i løbet af en dag.  

 

Nogle tilstande er behagelige og afstedkommer positive handlinger, mens andre er mere negative og 

får os til at reagere uhensigtsmæssigt eller decideret destruktivt. Problemet er ikke de skiftende 

sindstilstande i sig selv men snarere vores tilbøjelighed til at blive identificerede med dem. I stedet 

for eksempelvis at rumme vores følelser og dermed være i stand til at forholde os konstruktivt til 

dem, bliver vi så identificerede med diverse følelsestilstande, at vi så at sige bliver taget af dem og 

kørt rundt i manegen af vores egne reaktioner. 

 

Integral psykologi og psykoterapi forsøger at hjælpe os med at bryde identifikationen med vores 

emotionelle tilstande, så vi kan blive større end følelserne og “have” følelser i stedet for at “være” 

dem. 

 

Hertil kommer, at den integrale praksis også anerkender, inkluderer og integrerer spirituelle be-

vidsthedstilstande i terapi og selvudvikling, og vel at mærke gør det med reference til flere årtiers 

international bevidsthedsforskning. 

 

5. Typer: 

Utallige typologier som MBTI, enneagrammet m.fl. har gennem tiden sat ord på vores forskellighed 

som mennesker og forsøgt at give os redskaber til bedre at forstå og acceptere både os selv og hin-

anden. Mon ikke de fleste af os har lagt mærke til, hvor forskelligt vi kan opleve os selv og livet, af-

hængigt af, hvilke personlighedstyper vi er. Ja bare det at vi er hhv. mænd og kvinder kan medføre 

store variationer i vores adfærd og til tider resultere i endog meget forskellige måder at opfatte de 

selvsamme situationer på. Også når det kommer til udvikling og terapi, spiller forskellige typer en 

afgørende rolle i forhold til, hvordan udviklingen forløber. Den amerikanske psykolog Carol Gilligan 

har eksempelvis påvist, hvordan kvinders moralske vurderinger og udvikling ofte er baseret på nogle 

andre værdikriterier end mænds, selv om mænd og kvinder går gennem de samme grundlæggende 

moralske udviklingsstadier. 

 

Integral psykologi og psykoterapi tager forskellige personlighedstyper med i betragtning for dels 

bedre at forstå menneskers forskelligartede terapi- og udviklingsforløb, og dels for at skabe mere 

rummelighed, integration og helhed for det enkelte menneske. 

 

Metode og værdigrundlag 

 
ID Academys psykoterapeutuddannelse er baseret på en helhedsorienteret psykologi og psykoterapi. 
 
For at hjælpe mennesker med at finde varige og helhedsorienterede løsninger i psykoterapi tilstræber den 

integrale psykoterapeut at se klienten og hans eller hendes liv og udvikling i et større og mere helt perspek-

tiv. Det indebærer bl.a., at vi både inkluderer: 
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• Krop, sind og ånd 

• Psykologi og fysiologi 

• Psykologi og sociale forhold 

• Psykologi og spiritualitet 

 

Uddannelsens struktur 

 
Uddannelsen består af følgende: 
 
Tre basisår. Hvert år indeholder 6 moduler à 4 undervisningsdage. Fjerde år består af to linjefag. Et linjefag 
indeholder 3 moduler à 4 dage. Linjen chok/traume er obligatorisk.  

Beskrivelse af uddannelsesmodulerne  

 
Hvert modul på uddannelsen har selvstændige modulbeskrivelser, som findes på ID Academys hjemmeside 

under modulnavnet. På vores intranet forefindes templates for hvert år, linje og modul, som beskriver om-

fang, indhold, litteratur samt læringsmål personligt, fagligt og socialt. 

Undervisningsform og pædagogik 

 

Undervisningsformen på ID Psykoterapeut Uddannelsen afspejler vores integrale ståsted og er derfor en af-

vekslende, varierende og sammenflettet kombination af flere elementer. Vi veksler mellem teoretiske op-

læg, kliniske terapi demonstrationer, superviseret færdighedstræning i små grupper, gruppeprocesser, grup-

pesupervision og dynamiske- og mindfulness øvelser. Vi har fokus på, at de studerende får undervisnings-

stoffet ind som en personlige erfaringsmæssig reference.  

Undervisningen er en blanding af: 

• Målrettede teoretiske oplæg fra underviserne, som har til formål at give overblik over de terapeuti-
ske temaer og teorier, som ligger bag den praktiske træning af terapeutiske metoder og som er mål-
rettet til det enkelte moduls tema / emne. 

• Demonstrationer af terapeutisk arbejde, hvor underviseren arbejder med studerende på holdet for 
at demonstrere de forskellige metoder. 

• Oplevelsesorienterede øvelser i grupper på 2-4 personer, som har til formål at give de studerende 
erfaring med og en praktisk træning i at anvende de forskellige terapeutiske teknikker, værktøjer, 
modeller og processer. 

• Dynamiske kropsøvelser, dans og bevægelse, som hjælper os med at holde et godt og aktivt energi-
niveau på holdet og få kroppen spændt af. 

• Gruppeterapeutiske sessioner, hvor der arbejdes med kommunikation og gruppepsykologiske pro-
cesser på holdet. De naturlige mellemmenneskelige temaer, som vil dukke op i enhver gruppesam-
menhæng, er et særdeles realistisk og autentisk eksempelmateriale til at lære om kommunikation, 
terapeutiske relationer, konfliktløsning og andre gruppeterapeutiske processer. 

• Mindfulness– og meditationstræning.  

• Terapeutiske tegneøvelser og metoder 

• Drømmeforståelse  
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Stoffer og alkohol på ID 
 
Vi har en klar politik om at alle former for euforiserende stoffer og alkohol ikke er tilladt i ID-regi.  
 

Møderegler 

 
Vi har 24 dage om året på uddannelsesmodulerne. Derfor er det nødvendigt, at alle terapeutstuderende er 
til stede på fuld tid. 
 
Du kan have et gyldigt fravær på uddannelsen på 10%, hvilket svarer til 2,4 dag pr. år.  

Når det drejer sig om fødsler og barsel, for så vidt, at du har adviseret os om dit fravær via telefon eller mail, 

vil vi gøre hvad vi kan, for at du kan få et byttemodul. Vi værner om trygheden på de enkelte hold, og for at 

bevare integriteten på holdene, må der højest være 3 gæster pr. modul.  Vi bytter ikke enkelte kursusdage, 

kun hele moduler.  

  Et byttemodul kan tilbydes, hvis du 

• er pålagt arbejde mere end 2,4 dag på et modul  

• er syg mere end 2,4 dag på et modul 

Andre øvrige grunde til fravær (herunder ferie) berettiger ikke til, at du kan få erstattet mistede kursusdage. 

Hvis du derfor er fraværende af andre grunde, skal du selv sørge for at tilkøbe det mistede modul. Tilkøb af 

et modul fås til halv pris pt. 3.300 kr. Det er vigtigt, at du meddeler fravær til kontoret via mail tess@idaca-

demy.email senest onsdag aften før modul. Ligeledes skal fravær meddeles den pågældende lærer på modu-

let. 

Vi har i lighed med andre terapeutiske institutter følgende regler for fravær: 

• maksimalt 2,4 fraværsdag om året 

• mere end 3 timers fravær på en kursusdag tæller som en hel dags fravær og mindre som en halv dag 

• ved fravær mere end 10% afklares i det enkelte tilfælde, hvilke(t) modul(er) er mest relevant(e) at 

købe til 

Vores mødetider ligger sådan, at de ikke kolliderer med myldretid, og I kender datoer og tidspunkter lang tid 

i forvejen. Vi appellerer til at alle tager et fælles ansvar for at komme regelmæssigt og præcist. 

Der gælder de samme møderegler for assistenterne, som for de studerende. 
 

Meritregler 

 
Vores moduler kan ikke erstattes af andre eksterne kurser. 
 
Certificerede ID Coaches har mulighed for at søge direkte ind på 2. år af ID Psykoterapeutuddannelsen. Ud-
dannelsen skal senest være påbegyndt to år efter certificering som ID Coach.  

Orlov            

 

mailto:tess@idacademy.email
mailto:tess@idacademy.email


© ID Academy juni 2022 

  - 9 - 

 

Du kan under særlige omstændigheder søge om at holde orlov, når du er tilmeldt et studieår. Du ansøger 
skriftligt via skemaet på ID-Net. Ring altid og vend din situation med en studievejleder. Særlige omstændig-
heder er barsel, sygdom, plejeorlov, udstationering og lignende.  

Vedr. betaling: 
Når du holder orlov, skal du betale for det år, du har været tilmeldt, også hvis du betaler i rater. Din tilmel-
ding og betaling følger din oprindelige tilmelding. Du kan efter endt orlov deltage som gæst på et andet hold. 
Hvis der i mellemtiden er sket en prisstigning, skal du betale differencen fra det hold, du kommer fra, til det 
nye hold.  

Vedr. dine evalueringer: 
Du skal huske at printe dine evalueringer, da du ikke har adgang til Web Uni under din orlov. Du vil få brug 
for dem til din certificering.  

Vigtigt vedr. supervision: 
Da supervisionsgrupperne er dannet ud fra det antal kursister, der er tilmeldt ved studieårets start, har ID 
Academy stadig udgiften for din supervision. Du skal derfor efter endt orlov betale for ny supervision på det 
hold, du starter på.  

Seksårsreglen 

 
Uddannelsens normerede tidsramme er på seks år. Du skal derfor være certificeret senest seks år efter den 
dag, hvor du starter på uddannelsen.  
 
ID kan kun i ganske særlige tilfælde dispensere herfra, fx ved barsel, skilsmisse, længere ophold i udlandet, 
sygdom og dødsfald i nærmeste familie. 
 

• Ved dispensation fra seksårsreglen med op til et halvt år, hent ansøgningsskema her (link) 
• Ved dispensation fra seksårsreglen med op til et år skal du have nøglemodulerne ”Tanker og terapi” 

og ”Fra eksistens til essens” på første år. Prisen for disse moduler er pt. kr. 3.300,- pr. stk., svarende 
til ca. 50% rabat. Hent ansøgningsskema her (link) 

• Ved dispensation fra seksårsreglen med op til tre år skal du have nøglemodulerne ”Tanker og terapi” 
og ”Fra eksistens til essens” på første år samt som minimum tredje studieår på almindelige vilkår. 
Prisen for førsteårsmodulerne er pt. kr. 3.300,- pr. stk. svarende til ca. 50% rabat. Hent ansøgnings-
skema her (link) 

• Ved dispensation fra seksårsreglen med op til fem år skal du have nøglemodulerne ”Tanker og te-
rapi” og ”Fra eksistens til essens” samt som minimum tredje og fjerde studieår på almindelige vilkår. 
Prisen for førsteårs modulerne kr. 3.300,- pr. stk., svarende til ca. 50% rabat. Hent ansøgningsskema 
her (link) 

 
Såfremt uddannelsen bliver forlænget på grund af forhold på ID (holdsammenlægninger mv.), forlænges stu-
dietiden automatisk med den uforskyldte pause, og der skal således ikke søges om dispensation.  
 
 
Når du bor i udlandet 
For at imødekomme de logistiske udfordringer som er forbundet med at være bosiddende i udlandet, har ID 
Academy udfærdiget konkrete løsningsforslag til, hvordan du fra udlandet kan gå på ID Psykoterapeut Ud-
dannelsen. 

 

• Fysisk deltagelse på kursusmodulerne er obligatorisk 

• De fem årlige gruppesupervisioner kan du deltage i via Zoom 

http://idacademy.dk/vejledninger/orlov_skema.pdf
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• Halvdelen af din egenterapi må være hos en psykoterapeut eller psykolog, der er medlem af det på-
gældende lands brancheforening svarende til Dansk Psykoterapeutforening eller Dansk Psykologfor-
ening. De resterende timer skal tages hos en certificeret ID-psykoterapeut 

• Halvdelen af din færdighedstræning/øvetimer må foregå online med dine medstuderende. 
Den resterende færdighedstræning skal være fysisk tilstedeværelse med dine medstuderende  

• På 3. og 4. år indgår 37,5 t. klinisk færdighedstræning/træningsterapi. Dine klienttræningstimer kan 
foregå det i det land, du bor i. 

 

Babypolitik 

 
Vi har en gammel tradition for at forældre med spædbørn kan deltage på moduler. Dog er det vigtigt, at du 
har en person med, som kan hjælpe med at passe dit barn, når det forstyrrer undervisningen. Vi forventer, at 
du trækker dig med dit barn, hvis det er påkrævet for at undervisningen kan flyde. Som nævnt ovenfor vil vi i 
graviditets- og spædbarnstiden også forsøge at hjælpe dig med et byttemodul, hvis du ikke kan gennemføre 
modulerne med dit hold. Tal altid med den pågældende underviser i forbindelse med dine moduler, hvis du 
har et spædbarn du vil have med. Og tal med en studievejleder om din situation og forudsætninger for at 
deltage i undervisning. 
 
Trivselssamtaler 
 
På lærermøderne taler lærerne om holdende og kursisternes trivsel. Lærergruppen og kun lærergruppen har 
mulighed for efter behov at indkalde en kursist til en trivselssamtale. Formålet med denne er at støtte dig 
som kursist i din faglige og personlige udvikling på uddannelsen. Det er obligatorisk at deltage i denne sam-
tale.  

Oversigt over tidsfordelingen på uddannelsen 

Uddannelsen er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser. 
Det betyder bl.a., at alle opgørelser over aktiviteter skal anføres i akademiske lektioner à 45 min. Man regner 
fra klokketimer til lektioner ved at dividere med 0,75, og man regner fra lektioner til klokketimer ved at 
gange med 0,75. 

Uddannelsen er på i alt 1337 lektioner / 1003 klokketimer og er en vekselvirkning mellem teori, terapeutisk 
færdighedstræning, egenterapi og supervision. Herudover kommer læsning, forberedelse og opgaveskriv-
ning, som vil variere i tidsforbrug for den enkelte studerende.  

De 1337 lektioner er fordelt således: 

• 736 lektioners undervisning på 24 moduler à 4 dage  
• 80 lektioners egenterapi udenfor modulerne 
• 112 lektioners supervision udenfor modulerne  
• 9 lektioners studie- og opgavevejledning 
• 400 lektioners færdighedstræning i lokale selvstyrende øvebaser (heri er inkluderet 100 lektioners 

færdighedstræning i forbindelse med klientarbejde/træningsterapi på tredje og fjerde år).  

Her er lidt flere detaljer: 

På hvert studieår skal du have gennemsnitligt 20 lektioners egenterapi à 45 min. (gældende for holdene J10, 
KT8, D30 og fremefter), svarende til 15 timer. 17 lektioner for tidligere hold, svarende til 12,5 timer. 
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Der er mulighed for lidt fleksibilitet mellem årene, men du skal have 40 lektioners egenterapi for at kunne 
begynde på 3. studieår (gældende for J10, KT8, D30 og fremefter). For tidligere hold er kravet 34 lektioner. 

Dette er et af kravene for at du kan begynde dit klientarbejde.  

Færdighedstræning/øvetimer skal du have mest af på de første to år af uddannelsen. Helt præcist skal du 

have 100 lektioner (75 timer) på første år og 100 lektioner (75 timer) på andet år. Igen er der mulighed for 

lidt fleksibilitet, men du skal have mindst 200 lektioners færdighedstræning/øvetimer før du begynder på 

tredje år. Dette er igen et af kravene, for at du kan begynde at give træningsterapi. På tredje- og fjerdeåret 

skal du have 50 lektioners øvning på hvert af årene. Dette svarer til 37,5 timer. 

Supervisionen udenfor modulerne foregår i grupper. På de tre første studieår har du fem supervisioner à 

5,33 lektioner/fire klokketimer. På fjerde år har du tre supervisioner på hver linje. En supervision er fire klok-

ketimer/5,33 lektioner. 

De 100 lektioners klientarbejde/træningsterapi ligger på tredje og fjerde år, og du må tidligst begynde med 

klientarbejdet en måned før du er tilmeldt den første supervision på tredje år. 

Udover at opfylde ovenstående timekrav, skal du være evalueret af din 2. års supervisor for at kunne starte 

med træningsklienter på 3. år.  

Øvning og øvegrupper 

Fordeling af øvetimer 

 
Du må have et udsving i øvetimer på max. 30 lektioner de første to år af uddannelsen. Du kan f.eks. øve 70 
lektioner det ene år og 130 lektioner det andet år. Mellem 3. og 4. årgang gælder det samme.  
Dog skal du for at kunne gå i gang med træningsklienter på tredje år have øvet 200 lektioner efter andet år, 
hvor du i ca. 1/3 af tiden har øvet terapeutrollen.  
 
Gem dine originale øveskemaer, da vi skal se kopier af disse. I forbindelse med din certificering skal vi se en 
samlet dokumentation for øvning, egenterapi, træningsklienter og supervision, se i øvrigt krav til certifice-
ring.  
 
Øvning i en eventuel orlovsperiode mellem studieår tæller bagudrettet, men ikke fremad. Dvs. du kan ikke 
hente øvetimer forlods, men kun indhente manglende timer bagudrettet.  
 

ID Arrangementer 

 
En mindre del af din færdighedstræning kan foregå ved deltagelse i arrangementer på ID Academy. Du kan 
medregne op til syv timers færdighedstræning på hvert studieår ved deltagelse i mindfulnessarrangementer, 
foredrag, kurser, workshops og andre arrangementer ved ID Academy. Du kan se hvilke arrangementer, der 
kan medregnes på www.idacademy.dk.  
 

Assistentarbejde 

 
Er du assistent på et hold, som er mindst et år efter dit eget hold, kan du for et års assistentarbejde med-
regne 12 øvetimer gældende fra august 2018 (24 t. pr. år indtil august 2018). 

http://www.idacademy.dk/
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Skema for øvetimer 

 
Hent skemaet for øvetimer her. Du skal bruge skemaet som dokumentation ved afslutningen af din uddan-
nelse. Husk at få en medstuderende til at kvittere på dit skema.  
 

Struktur for øvegrupper 

 
Det er vigtigt at finde en god balance mellem på den ene side at være sociale og relatere med hinanden, og 
på den anden side at få trænet de processer og øvelser, som I bliver præsenteret for på modulerne. Der er 
tale om en uddannelse med et stort pensum, og det er vigtigt, at de praktiske øvelser og konkrete processer 
bliver repeteret og trænet grundigt mellem modulerne. Vi foreslår, at I laver en plan for hver øvegang og sør-
ger for, at der bliver nået et bestemt stof. Lav en turnus, hvor I skiftes til at komme med oplæg, diskutér     
jeres individuelle forståelse af teorier og metoder, men brug hovedparten af tiden på at træne. Hvis assisten-
terne deltager, er deres rolle at kunne besvare spørgsmål, hjælpe med at korrigere øvelser osv., der hvor de 
har kompetencen til det. Husk at assistenterne er medstuderende, som blot er et år eller to foran. 
 
Bemærk at I skal være min. 3 i en øvegruppe for at timerne tæller.  
 
Online øvetimer 
 
Fra marts 2020 må 30 % af dine øvetimer foregår online. Du underskriver selv for timerne på skemaet. Sam-
tidig noterer du, hvem der deltog.  
 
Transport til og fra øvegrupper tæller ikke som øvning. 
 

Konstruktiv feedback 

 

Formålet med feedback er: 

• At bevidstgøre træningsterapeuten om hans eller hendes potentiale som terapeut så han/hun beva-
rer lysten til at dygtiggøre sig  

• At træne autentisk og selvansvarlig kommunikation. Dvs. at udtrykke hele vores oplevelse med       
respekt for andres integritet 

• At træne i at gå ind og ud af forskellige roller (terapeut, klient og observatør) og former (forskellige 
delpersonligheder)  

• At styrke relation og kontakt 
 
Sandwich-modellen:  
Ros, vækstorienteret tilbagemelding, ros. 
 
Start med at fremhæve det positive.  
 
 
For at fokuspersonen bedst muligt kan modtage din feedback, kan du skabe nærvær og motivation ved at: 

• Påpege områder hvor vedkommende virkede kompetent og ressourcefuld 

• Beskrive sansebaserede iagttagelser af positive elementer  

• Give en specifik, objektiv og detaljeret feedback. Det giver den bedste virkning 
 

http://id-net.dk/pluginfile.php/12191/mod_resource/content/2/Oeveskema.pdf
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Vær beskrivende og ikke vurderende ved at fremhæve følgende (Husk at prioritere og nøjes med 3-4 kon-
krete vækstpunkter): 

• Referér til adfærd og områder som personen kan forbedre eller ændre. 

• Beskriv dine sansebaserede iagttagelser: ”Jeg så...”, ”Jeg hørte...”, ”Jeg bemærkede...” 

• Giv konkrete eksempler 

• Lav en overordnet afrunding 
 
Afslut med en overordnet helhedsfeedback, hvor det generelle udtryk fremhæves 

• Beskriv fokuspersonens evne til at skabe og holde rummet, evne til kontakt, nærvær og empati mv.  

• Fremhæv kvaliteter, som er særlige og unikke hos fokuspersonen 

• Beskriv hvordan du synes at det kommer til udtryk 
 

Vær desuden generelt opmærksom på hvordan du bruger sproget: 
 
Hvis det flyder sprogmæssigt, så brug gerne ”og” i stedet for ”men“ f.eks.: „Det og det var godt og kunne 
måske blive endnu mere virkningsfuldt, hvis du beder klienten om at blive mere specifik“. Hvis du bruger 
„men“, skal det efterfølges af en positiv sætning f.eks.: ”Din håndtering af Knud var utraditionel, men han så 
virkelig ud til kunne lide det!“. Formuler dig i positive vendinger (undgå negationer) og fremhæv de ressour-
cer der er til stede. 
 
Diskuter overordnet hvordan feedback processen var for alle parter. 
 

Egenterapi og terapeuter 

Dokumentation 
 
Brug dette skema som forside i forbindelse med dokumentation af din egenterapi.  
 
Den egentlige dokumentation udgøres af  

• kopi af dine kvitteringer fra terapeuten eller 

• underskrevet oversigt over timer og datoer fra terapeuten 
 
Du skal aflevere dokumentation for at du har modtaget 80 lektioner / 60 klokketimer i egenterapi samtidig 
med at du afleverer din opgave (67 lektioner / 50 klokketimer for holdene J9, KT7 og D28 og tidligere).  

Fordeling af egenterapi 

 
Vi accepterer en vis forskydning af din egenterapi, men egenterapien skal fordeles på alle fire år, og du skal 
som minimum have 7,5 timers egenterapi på hvert uddannelsesår. 
 
Du skal have taget halvdelen af din samlede egenterapi, dvs. 30 timer, når du afslutter 2. år. Dette er et krav 
for at kunne starte med klienter på 3. år. 
 
Egenterapi i en eventuel orlovsperiode mellem studieår tæller bagudrettet, men ikke fremad. Dvs. du kan 
ikke hente terapitimer forlods, men kun indhente manglende timer bagudrettet. 

Parterapi mv. 

 
Du kan kombinere den individuelle terapi, du modtager, med parterapi. Du kan højst tage 25% af din sam-
lede egenterapi som parterapi. Gældende fra hold ÅT2, KT24 og D45.  

http://id-net.dk/pluginfile.php/12192/mod_resource/content/1/Egenterapi.pdf
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Parterapi tæller fuldt ud lige så meget som egenterapi, dvs. time til time. 
 
Gruppeterapi 

Gruppeterapi kan ikke medregnes som egenterapi. 

Terapeuter og egenterapi 

 
Ud over den gruppe- og egenterapi, som indgår på selve modulerne, skal du have 60 klokketimer / 80 lektio-
ner egenterapi udenfor modulerne (50 klokketimer / 67 lektioner for hold J9, KT7, D28 og tidligere). 
 
Fra foråret 2020 må 30 % af din egenterapi foregå online.  
 
1. Du må have op til 1/3 af lektionerne hos en ID psykoterapeut studerende og de resterende lektioner skal 
være hos en certificeret ID Psykoterapeut. Dette gælder fra efteråret 2020 fra holdene ÅT1, KT23 og D44. 
 
2. For holdene før efterår 2020 gælder følgende: Du må have op til 1/3 af lektionerne hos en psykoterapeut, 

der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, en autoriseret psykolog som er specialist i psykoterapi fra 

Dansk Psykologforening eller en ID psyko-terapeut studerende. (Halvdelen for hold J9, KT7, D28 og tidligere). 

3. Minimum 2/3 af lektionerne i egenterapi skal være hos en certificeret ID Psykoterapeut. (Halvdelen for 

hold J9, KT7, D28 og tidligere). 

4. For studerende, der er bosat i udlandet gælder, at de kan tage op til 50% egenterapi hos en terapeut, der 

er medlem af pågældende lands brancheforening. De resterende lektioner tages hos en certificeret ID Psyko-

terapeut. 

Det er dit ansvar at tjekke og dokumentere at din terapeut opfylder nedenstående kriterier: 

• certificeret ID Psykoterapeut 

• medlem af Dansk Psykoterapeutforening 

• autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og medlem af Dansk Psykologforening 

Af etiske grunde kan man ikke gå i terapi hos underviserne. 

Godskrivning af egenterapi forud for studiestart 

Terapi, du har modtaget op til 6 måneder før du påbegynder din ID Psykoterapeut Uddannelse tæller med, 

forudsat de er taget hos en certificeret ID Psykoterapeut, en psykoterapeut der er medlem af Dansk Psykote-

rapeutforening eller en psykolog, som er medlem af Dansk Psykologforening og som har efteruddannelsen 

”Specialist i psykoterapi”. Reglen gælder for hold KT17, J19, D38 og holdene bagudrettet.  

Supervision 

Supervisionen ligger som udgangspunkt i tidsrummet 10.00-18.00. Hent skema til supervision her. 
 

Supervision på første og andet år 

 

http://id-net.dk/pluginfile.php/12194/mod_resource/content/1/Skema%20supervision%20terapeut.pdf
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Supervisionen foregår i åbne grupper på normalt seks personer. Supervisor er en af underviserne på uddan-

nelsen. Supervisionerne er jævnt fordelt ud over studieåret. Der skiftes mellem rollerne som henholdsvis te-

rapeut, klient og observatør i gruppen. Efter en session reflekterer terapeuten kort over sessionen, hvorefter 

vedkommende får feedback. 

Der udbydes fem supervisioner à fire timer hvert år (fire supervisioner for holdene J12, D30, KT10 og tidli-

gere). Du skal deltage i alle supervisioner, og du skal være i terapeutrollen minimum tre gange hvert år.  For 

holdene J12, D30, KT10 og tidligere skal du deltage i tre supervisioner og være to gange i terapeutrollen. Bli-

ver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, så husk at melde afbud. Vi erstatter ikke supervision, 

hvis du bliver forhindret. Tilmeld dig et andet hold med en ledig plads, eller byt med en medkursist. Brug    

forummet på ID-Net. Hvis du ikke opfylder minimumskravet for supervision, skal du kontakte din supervisor 

og tilkøbe den nødvendige supervision. En times individuel supervision modsvarer fire timers gruppe-super-

vision. 

  

Supervision på tredje og fjerde år 

 
På tredje og fjerde år modtager du klinisk supervision i faste grupper på normalt fem personer. Supervisor er 

en af underviserne på uddannelsen. Supervisionerne er jævnt fordelt ud over studieåret. Grupperne dannes 

på det første modul på hhv. tredje og linjestart på fjerde år. Klinisk supervision betyder supervision på dine 

træningsklienter. 

Der er tavshedspligt i grupperne. Hvis du henviser klienter til dine medstuderende, så henvis til andre med-

studerende end dem du er i supervisionsgruppe med. 

Der udbydes fem supervisioner à fire timer på tredje år (seks supervisioner for hold J12, D30, KT10 og tidli-

gere). Du skal deltage i dem alle (fem supervisioner for hold J12, D30, KT10 og tidligere) og superviseres på 

klientcases minimum fire gange på tredje år.  

Der udbydes tre supervisioner på hver af linjerne på fjerde år. Du skal deltage i dem alle og superviseres på 

klientcases minimum to gange pr. linje. 

Følger du to linjer i samme semester, skal du deltage i begge linjers supervision. Ved tilkøb af ekstra linjer 

skal du deltage i supervisionen for at modtage et deltagerbevis. Der laves kun evalueringer for de to obliga-

toriske linjer. 

Hvis du har mere end 10 klientsessioner af 1 times varighed, eksklusiv forberedelse og efterbearbejdning 

mellem to af dine gruppesupervisioner, skal du købe en individuel supervision hos en ID supervisor efter 

eget valg. 

Manglende supervision 

 
Mangler du af en eller anden grund supervisionstimer, skal disse købes hos den supervisor, du var tilknyttet 

det pågældende studieår eller linje. En times individuel supervision svarer til fire times gruppesupervision. 

Supervision mellem afsluttende modul og certificering 
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Mellem dit afsluttende modul og din endelige certificering skal du fortsat være i supervision. Her skal du 

følge reglen om en individuel supervision hos en ID underviser hver gang du har mere end 10 timers arbejde 

med klienter. 

Årlig prøve 

 
Supervisors evaluering: Efter den sidste gruppesupervision på hvert studieår får den studerende en kort 

skriftlig evaluering på ID-Net af supervisoren. Denne evaluering bedømmer bl.a. kursistens terapeutiske 

kompetencer. Sigtet er at vejlede og rådgive kursisten om kvaliteter, færdigheder og udviklingspunkter. For-

udsætningerne for at blive evalueret af supervisor er, at du har deltaget i alle supervisioner (eller har tilkøbt 

enesupervision, så du lever op til timekravene), at du på første og andet år har været på i terapeutrollen tre 

gange hvert år, og at du på tredje og fjerde år har haft klientcases på fire gange hvert år.   

Kursistens selvrefleksion: Som del af afslutningen på et studieår skal du lave en skriftlig selvrefleksion. 

Download oplæg til selvrefleksionen på ID-Net Link. Din selvrefleksion skal senest fjorten dage før sidste su-

pervision sendes i Wordformat pr. mail til din supervisor, der bedømmer den som godkendt/ikke godkendt. 

På sidste supervision får du supervisors melding om, hvorvidt din selvrefleksion er godkendt eller ej. Skal der 

ændringer til, har du derefter fjorten dage til at få lavet disse. Senest to måneder efter afsluttende supervi-

sion sender din supervisor din godkendte selvrefleksion på mail sammen med hans eller hendes årlige evalu-

ering. 

De fire selvrefleksioner udgør sammen med den kliniske prøve og certificeringsopgaven de seks prøver, som 

er påkrævet gennem dit studie. 

Anden faglig supervision 

 
Arbejdsrelateret supervision og supervision ved evt. arbejde i frivillige organisationer tæller ikke som ID-su-
pervision. 

Træningsterapi 

For at dit arbejde med andre mennesker kan udgøre træningsterapi, skal følgende gælde: 

• Klienten skal vide, det er træningsterapi 

• Der foreligger en kontrakt for den terapeutiske relation. Du kan hente kontrakt her 

• Forhold omkring diagnoser, medicinering, over- og misbrug mv. skal afklares 
 
Du må starte med at have klienter en måned før du er tilmeldt din første supervision på tredje år på uddan-
nelsen. Supervisionstiderne vil blive lagt ud i forbindelse med første modul. 
 
Det er en forudsætning, at du opfylder timekravet for færdighedstræning, øvegrupper, egenterapi og super-
vision for første og anden årgang inden du kan starte med at have klienter. Det er ligeledes en forudsætning, 
at du er godkendt af din supervisor på anden årgang til at have træningsklienter. 
 
Det er også et krav, at du opretter en profil og annonce på id-guiden.dk, hvor du også kan finde en udførlig 
vejledning.  

Skema for træningsterapi 

 

http://id-net.dk/pluginfile.php/12196/mod_resource/content/1/Kontrakt_for_traeningsterapi.pdf
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Hent her skema til at holde styr på den træningsterapi du giver. Skemaet gælder som dokumentation for din 
træningsterapi og attesteres ved din egen underskrift. Du skal ikke til denne dokumentation indhente under-
skrifter fra dine klienter. 
 
For en session med klienttræning kan du højest skrive 2 timer på skemaet for træningsterapi. I forbindelse 
med din klienttræning må du medregne 7,5 minutter til forberedelse og 7,5 minutter til efterbearbejdelse. 
 

Anmeldelse af vold, vanrøgt eller seksuelle krænkelser af børn og unge 

 
Som almindelig borger, altså også som psykoterapeutstuderende, er du forpligtet til at anmelde vold overfor 
eller seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år. 
 
Servicelovens §36: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre 
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer 
dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” 
 
Denne regel kommer ifølge dansk lovgivning forud for din tavshedspligt som psykoterapeut og skal altid     
efterkommes. 
 

Markedsføring 

 
Du annoncerer din træningsterapi på vores intranet, ID-Net (Undervisningsmaterialer + Fællesområder – ID 
Psykoterapeutuddannelsen – Fællesområde for ID Psykoterapeutuddannelsen – Nyhedsforum), og den of-
fentligt tilgængelige www.id-guiden.dk. 
 
Du kan også lave offentlige opslag og annoncer. Det skal dog fremgå klart og tydeligt, at du er under uddan-
nelse til ID Psykoterapeut, og at du giver træningsterapi og modtager supervision som et led i din uddan-
nelse. 
 

Træningsklienter 

 
Du skal have modtaget supervision på dit kliniske arbejde med 7-10 forskellige træningsklienter inden din 
certificering. Mindst en tredjedel skal være længere forløb. Et længere forløb strækker sig over mindst otte 
sessioner og med jævnt fremmøde, fx hver 14 dag. Denne regel skal sikre, at du har en tilpas bred erfaring 
med klientarbejde, og at du kan beskrive progression i dit terapeutiske arbejde med en klient. 
 
 Dine træningsklienter skal underskrive kontrakt for træningsterapi. Hent den her. Denne kontrakt skal sikre, 
at der er tydelighed omkring rammer og præmisser for træningsterapi. 
 
Retningslinjer for træningsklienter 
 
ID-psykoterapi henvender sig til voksne mennesker, der har en stabil jeg-struktur. Når du er tredje- og fjerde-
årsstuderende, har du voksne klienter med almindelige dagligdags problemstillinger som mindreværds-      
følelse, manglende selvtillid, sorg over at have mistet, præstationsangst, parforholdsproblemer, social usik-
kerhed, enkeltstående traumer eller erindringer fra barndom og opvækst som trykker, tvivl og splittelse i for-
hold til forskellige ønsker, behov, mål, værdier og lignende.  

Du må altså ikke i din træningsterapi arbejde med børn og unge under 18 år. Da ID Psykoterapeutuddannel-
sen er en indiviualterapeutisk uddannelse, må du heller ikke tage par i træningsterapi.  

http://id-net.dk/pluginfile.php/12193/mod_resource/content/1/Traeningsterapi.pdf
http://id-net.dk/pluginfile.php/12196/mod_resource/content/1/Kontrakt_for_traeningsterapi.pdf
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Du må heller ikke arbejde med voksne med alkoholisme eller andre former for misbrug, med anoreksi eller 
bulimi, borderline, depressioner, tvangstanker eller andre svære problemstillinger og diagnoser. Opdager du 
undervejs i et terapeutisk forløb, at din klient har tunge problemstillinger som ovenstående, skal du kontakte 
din supervisor og herefter afvikle terapien på en god og etisk måde. Husk at du er omfattet af lægelovens §6, 
se nedenfor.  
 
Du vil på uddannelsen modtage undervisning i psykopatologi. Både netspykiater.dk og psykiatrifonden.dk er 
rigtig gode, hvis du gerne vil blive endnu bedre til at kunne genkende forskellige patologiske tilstande. 
 
Træningsterapi og klienter på medicin 
 
I din træningsterapi må du ikke arbejde med klienter, der anvender psykofarmaka, dvs. antidepressiver, anti-
psykotika, sedativer, angstdæmpende midler, mv. Begynder din træningsklient at tage medicin af denne ka-
rakter, afvikles forløbet på en god og etisk måde. 
 
Træningsterapi på arbejdspladsen og frivillige organisationer 
 
Træningsterapi givet på arbejdspladsen og i frivillige organisationer (Gallo Kriserådgivning, Kræftens Bekæm-
pelse, Kvisten mm.) er omfattet af de samme regler som anden træningsterapi. Undtagelsen er kontrakten, 
som ikke skal underskrives. I stedet er det en forudsætning, at du modtager professionel supervision det på-
gældende sted. Træningsterapi givet disse steder må højst udgøre 30% af dine samlede klienttræningstimer. 
Disse cases kan ikke indgå i din certificeringsopgave.  
 
Træningsterapi, venskaber, familie osv. 
 
Af etiske årsager skal vi være opmærksomme på den terapeutiske relation. Du må derfor ikke give terapi til: 

• familie 

• venner 

• kolleger 

• holdkammerater 

• holdkammeraters nære relationer 
 
Bliver du personligt involveret, herunder forelsket, i en klient, skal du straks afbryde terapien og henvise til 
en anden terapeut. 
 
Der skal gå minimum et halvt år fra afsluttet terapeutisk forløb, før du kan indgå i en personlig relation.  Du 
må ikke være den initiativtagende. Det skal komme fra den person, som tidligere var klient. 
 
 

Træningsterapi og betaling 

 
Det første år, du giver træningsterapi under supervision, anbefaler vi, at du tager 100 kr. i betaling pr. terapi-

session. Det er ikke et krav, men vi opfordrer kraftigt til at begynde træningen med at håndtere også denne 

del af et professionelt liv som ID Psykoterapeut. 

Det andet år, du giver træningsterapi under supervision, bør du tage penge for terapien. Vi anbefaler, at du 

tager mellem 100 kr. og 300 kr. pr. terapisession.  

(Bemærk: beløbet er ikke pr. time men pr. gang). 

Træningsterapi og gavmilde klienter 
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Du må ikke tage imod gaver eller særlige vennetjenester fra dine klienter. En blomst eller en anden symbolsk 
taknemmelighedsgestus i forbindelse med afslutningen af et terapeutisk forløb er selvfølgelig i orden, men 
du må venligt og bestemt afslå at modtage gaver i form af såvel materielle ting som serviceydelser, venne-
tjenester etc. 
 
Initiativ til terapi 
 
Klienter der skal i terapi hos dig, skal selv henvende sig direkte til dig. Klienter tager dermed selv initiativ til 
og ansvar for deres terapi. 
 
Træningsterapi og assistenter 
 
Hvis du er assistent på et uddannelseshold, må du ikke være terapeut for holdets medlemmer. Du kan 
hjælpe dem med at finde en træningsterapeut, fx ved at henvise til nogle af dine medkursister. 
 

Træningsklienter og lægelovens kapitel 6 

 
Lægelovens kapitel 6 om kvaksalveri sætter en grænse for, hvad du må love dine klienter. Dette er vigtigt 
både ved somatisk og psykisk arbejde ud fra et integralt menneskesyn. 
 
§ 23. Den, der uden at have autorisation som læge, betegner sig som læge eller på anden måde, der er egnet 
til at vække forestillinger om, at han har sådan autorisation, straffes med bøde. 
 
§ 24. Tager en person, der ikke har autorisation som læge, syge i kur, og udsætter han derved helbred for 
påviselig fare, straffes han med bøde eller hæfte. Under skærpende omstændigheder, såsom hvis pågæl-
dende har forårsaget væsentlig skade på legeme eller helbred, eller hvis han tidligere er dømt for overtræ-
delse af denne paragraf eller §§ 25 eller 26, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år. Det samme gælder, hvis 
patienten er sindssyg, åndssvag, under 18 år eller umyndiggjort, således at han ikke selv kan tage bestem-
melse om sine personlige forhold. 
 
§ 25. Den, der uden at have autorisation som læge, behandler en person for veneriske sygdomme i smitte-
farligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom, straffes med hæfte eller med fængsel i indtil 1 år, 
under formildende omstændigheder med bøde. At pågældende som følge af sin manglende lægekyndighed 
ikke har været i stand til at erkende sygdommens natur, fritager ham ikke for straf. 
 
Stk. 2. Med samme straf anses den, der uden at have autorisation som læge eller anden i lovgivningen hjem-
let særlig adkomst, foretager operative indgreb, iværksætter fuldstændig eller lokal bedøvelse eller yder fød-
selshjælp, eller som anvender lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvender 
røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse 
af uautoriserede personer sundhedsministeren har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed. 
 
§ 26. Straf af bøde eller hæfte i indtil 3 måneder finder anvendelse, hvis en person, der ikke har dansk ind-
fødsret eller indfødsret i et af de lande, der er medlemmer af De europæiske Fællesskaber, og ikke har op-
holdt sig her i landet i 10 år, uden at have autorisation som læge eller uden sundhedsministerens, når sær-
lige grunde måtte tale derfor, meddelte tilladelse tager syge i kur, såvel som hvis en person, der ikke har    
autorisation som læge, under omrejsen tager syge i kur. 
 
Stk. 2. Dersom en person, der ikke er autoriseret til at udøve lægevirksomhed, ved bekendtgørelse - bortset 
fra en almindelig meddelelse om vedkommendes adresse -, reklameskiltning, udsendelse af beskrivelser eller 
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på anden måde giver almenheden eller ham ukendte personer meddelelse om, at han tager syge i kur, straf-
fes han med bøde. 
 
§ 27. Dersom en person, der tidligere er idømt frihedsstraf for overtrædelse af §§ 24, 25 eller 26 eller forord-
ning af 5. september 1794 angående straf for kvaksalvere, jf. lov af 3. marts 1854, på ny idømmes sådan straf 
for overtrædelse af en af de fornævnte paragraffer, kan der ved dommen gives ham pålæg om helt at af-
holde sig fra at tage syge i kur. Overtrædelse af sådant pålæg straffes med bøde eller hæfte i indtil 3 måne-
der. 

Krav til at tage klienter i træningsterapi 

For at kunne begynde at arbejde med træningsklienter gælder følgende regler: 

1. Du skal være tilmeldt supervision og have din første mødegang senest en måned efter, du er påbe-
gyndt terapien med din første klient 
 

2. Du skal være påbegyndt tredje år af din ID psykoterapeutiske uddannelse og være godkendt af din 
supervisor ved afslutning af andet år for at give superviseret træningsterapi 
 

3. Du skal opfylde kravene for modtaget egenterapi for første og andet år 
 

4. Du skal være i fortløbende regelmæssig egenterapi på tredje og fjerde år uanset, om du har træ-
ningsklienter eller ej 
 

5. Du skal opfylde kravene til øvegrupper for første og andet år, dvs. have minimum 150 timer / 200 
lektioner i øvegruppe, hvor du har øvet terapeutrollen 1/3 af tiden 
 

6. På din første supervision på tredje år vil din supervisor bede dig dokumentere ovenstående time 
krav. Mangler du nogle af ovenstående timer, har supervisor mulighed for at give dispensation med 
max 10 %. 
 

 

Etikregler 

Etikgrundlag  

 
Etikudvalget hos ID Academy følger Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Læs mere her. 
 

Etikregler og klageprocedurer 

 
Vi har på ID Academy et ad hoc etik udvalg som består af medlemmer fra studierådet, underviserne og ledel-
sen. Udvalget konstitueres efter konkret behov, hvis en konflikt ikke kan løses i mindelighed parterne imel-
lem. 
 
Formålet med etikudvalget er at give klienter hos studerende på ID Psykoterapeutuddannelsen mulighed for 
at klage i tilfælde af uetisk adfærd fra en ID Psykoterapeutstuderende. Formålet er også at give studerende 
på ID Psykoterapeutuddannelsen mulighed for at klage i tilfælde af uetisk adfærd fra en underviser, en       
supervisor, en medkursist eller personale på ID Academy.  

http://www.psykoterapeutforeningen.dk/
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• Klager over medkursister rettes til en af underviserne på det relevante studieår 

• Klager over undervisere, supervisorer og personale rettes til ID Academys studievejleder 

• Klager over certificerede ID-psykoterapeuter rettes til relevante brancheorganisationer, fx Dansk 
Psykoterapeutforening, ID Psykoterapeutforeningen samt Dansk Psykologforening  

Klageprocedurer for etikudvalget 

 
1. Etikudvalget træffer afgørelser ved stemmeflertal på møder, hvor alle medlemmer er indkaldt. Ved     

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre 
medlemmer deltager i afstemningen  

 
2. Klager sendes til den relevante studievejleder med ”Etikudvalg” eller ”Klage” i emnefeltet. Enhver 

klage forelægges til udtalelse for den person, der klages over. Etikudvalget tager på et efterfølgende 
møde stilling til, om klagen skal afvises eller undersøges. Afvises klagen, meddeles dette med be-
grundelse til klager og den indklagede. Skal klagen undersøges nærmere udpeger udvalget et med-
lem, der er ansvarlig for den videre sagsbehandling. Den ansvarlige forestår sagsbehandlingen og 
afgiver indstilling til udvalget  

 
3. Det ansvarlige medlem skal sikre, at både den indklagede og den klagende får adgang til sagens do-

kumenter og får lejlighed til at udtale sig. Parterne kan indkaldes til møde med den ansvarlige eller 
hele udvalget. Den ansvarlige skriver referat af mødet, der godkendes af parterne. Afviser den ind-
klagede at udtale sig til sagen eller at komme til et indkaldt møde, kan udvalget lægge den klagendes 
påstand til grund for sin afgørelse. Afviser den klagende part at udtale sig til dokumenter, udtalelser 
og lignende fra den indklagede, kan udvalget vælge at lade klagen bortfalde. Udvalget kan, med re-
spekt for tavshedspligten, indhente udtalelse fra særligt sagkyndige eller kan, med tilladelse fra par-
terne, indhente udtalelse fra personer, der på afgørende vis yderligere kan belyse klagen 

 
4. Udvalget kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, indkalde parterne til en forligsmæssig drøftelse. 

Enhver af parterne kan uden skadevirkning afvise at deltage i en sådan drøftelse 
 

5. En part kan møde op med bisidder efter eget valg 
 

6. En part er ikke bundet af sin tavshedspligt overfor etikudvalget vedrørende den konkrete klage 
 

7. Etikudvalget har tavshedspligt vedrørende konkrete klagesager. Parterne modtager en skriftlig, be-
grundet afgørelse med vejledning om ankemuligheder 

 
8. En klagesag skal behandles hurtigt og respektfuldt. Hvis udvalget først træffer afgørelse mere end 

seks måneder efter klagens indgivelse, skal udvalget redegøre for sagsbehandlingstiden. Klager ved-
rørende forhold, der er mere end seks måneder gamle, kan kun i særlige tilfælde behandles 

 
9. ID Academy hæfter ikke for udgifter, personer måtte pådrage sig som følge af en klagesag 

Intern tavshedspligt 

 
På ID Academy taler vi, dvs. undervisere og supervisorer, om de enkelte hold og den enkelte kursist for at 
kunne give både holdene som helhed og hver enkelt kursist en god uddannelse. Vi deler vores erfaringer fra 
undervisning, trivselssamtaler og supervision med hinanden. Lærergruppe, supervisorer og studievejledere 
har tavshedspligt i forhold til de interne drøftelser. 
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Studieråd 

Studierådet er et fælles forum for alle studerende på ID Psykoterapeut Uddannelsen samt lærerstab og ad-

ministration.  

Studierådsrepræsentanterne for ID Sjælland (Østerbro og Køge) og ID Jylland (Århus) mødes med en studie-

vejleder og en kontakt fra uddannelsesledelsen (en underviser) 3-4 gange om året efter behov omkring kvali-

tet, studiemiljø, studieordning og studievejledning.  

De tre studerende vælges for 2 år ad gangen efter en demokratisk valgproces, hvor alle har lige mulighed for 

at blive repræsentant. Det er altid muligt som studerende at ansøge via studierådets fællesforum om at blive 

en del af studierådet. Herefter behandles ansøgningen i studierådet ved næstkommende møde. 

Generelle kriterier og kompetencer 

Uddannelsen til ID Psykoterapeut har mange niveauer og dimensioner. Derfor er der en rød tråd gennem 

uddannelsen. Det betyder bl.a. at kursisterne trænes og uddannes i at forholde sig til egne processer, rollen 

som psykoterapeut, de faglige metoder og kloge greb samt det teoretiske grundlag.  

Nedenfor er en gennemgang af de generelle kriterier, som ID Academy løbende evaluerer kommende psyko-

terapeuter ud fra. Kriterierne er grundlaget for den løbende feedback, kursisterne modtager fra undervisere 

og medkursister. 

Personlige kriterier 

• Selvansvarlighed 

• Etik 

• Forandringsparathed 

• Selvrefleksion 

Faglige kriterier 

• Teoretisk viden og implementering 

• Psykopatologisk viden 

• Udviklingspsykologisk viden 

• Kendskab til almene psykologiske begreber mv. 

Praktiske terapeutiske færdigheder 

• Relation til klienterne  

• Egentilstand; evne til både at handle og reflektere ud fra det modne selv 

• Iagttagelses- og analytiske kompetencer 

• Overblik og metodevalg 

• Konkrete kliniske virkemidler 
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Personlige kriterier 
Indehaveren af ID psykoterapeutcertifikatet har i sin sociale og anden omgang med personalet på instituttet, 

lærere, assistenter og medkursister især inden for sidste halvdel af uddannelsen demonstreret en høj grad 

af: 

1. Selvansvarlighed, dvs.: 

• Selvansvarlig og empatisk kommunikation 

• Erkendelse og integration af egne projektioner 

• Selvstændig stilling- og beslutningstagen, og deraf affødte handlinger i forhold til muligheder, nød-

vendige ændringer og valg i eget liv 

• Frigørelse fra afhængighed fra andre og demonstration af evne til at varetage egne behov 

• Evne til at overlade andre ansvaret for eget liv 

2. Etik, dvs.: 

Vi følger Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Du kan læse dem her.  

• Respekt overfor andres integritet 

• Overholdelse af fortroligheds- og tavshedspligt 

• Direkte og selvansvarlig kommunikation af behov, kritik og ønsker 

• Overholdelse af love og almene etiske regler 

• Adskillelse af private behov og faglighed 

 

3. Forandringsparathed, dvs.: 

• Villighed til at udvide og nuancere egen selvopfattelse 

• Villighed til at konfrontere, acceptere og bearbejde egne tematikker, som måtte hæmme selvansvar-

lighed, etik og/eller personlig udvikling 

• Villighed til at udvikle latente evner, talenter og potentialer, som kan fremme selvansvarlighed, etik 

og/eller personlig udvikling 

• Villighed til at udvide og nuancere opfattelsen af, holdningen til og adfærden overfor andre 

4. Selvrefleksion, dvs.: 

Evnen til at opdage, indrømme og især ændre manglende selvansvarlighed, etik eller forandringsparathed 

som nævnt ovenfor. 

 

Faglige kriterier 

 

1. Teoretisk viden og implementering 

Teoretisk og praktisk tilegnelse af grundlæggende ID terapeutiske forståelsesrammer, analyseværktøjer og 

terapimodeller.  

https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/
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Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende mundtlige og skrift-

lige evaluering samt den afsluttende eksamen demonstreret teoretisk forståelse for og evne til praktisk kli-

nisk at anvende ID’s integrale terapeutiske modeller og principper, dvs.: 

• Forståelse af AQAL, herunder præ-/transvildfarelser 

• Stabil-modellen (som kommunikations- og kognitiv forståelsesmodel) 

• Safir-modellen (som forståelses- og integral interview-model) 

• ID Relationshjulet / kvadrantmodellen som interpersonel forståelsesmodel, kommunikationsmodel 

og som generelt orienteringsværktøj  

• Y-modellen som forståelsesmodel og ramme for eksistentielt-humanistisk integrationsarbejde 

• ID-Oktanten (som kognitivt værktøj til at arbejde med målsætning og med hæmmende overbevisnin-

ger, holdninger mv.)  

• ID forandringsprincipperne, dvs. de syv nonspecifikke faktorer i det terapeutiske arbejde  

• ID-Udviklingsspiralen, dvs. de syv aspekter af den menneskelige psyke 

• ID-Opmærksomheds-modellen (fokuseret, defokuseret og dobbeltfokuseret opmærksomhed) 

• ID’s forståelse af de tre identitetslag, reaktivt, kreativt og essentielt 

• Teoretisk forståelse og praktisk anvendelse af indikation, kontraindikation, prognose, relevant me-

tode og teknik samt rapportering  

2. Psykopatologisk viden 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende mundtlige og skrift-

lige evaluering samt den afsluttende eksamen demonstreret teoretisk forståelse for og evne til i sit praktiske, 

kliniske arbejde at kunne genkende symptomer på: 

Personlighedsforstyrrelser og sindslidelser, fx  

• EUP af borderlinetypen 

• Psykoser af forskellig natur 

• Narcissisme 

• Psykopati 

• Forskellige former for skizofreni 

• Depression/bipolar affektiv lidelse 

• Tvangshandlinger/tanker 

• Panikangst  

• Forskellige former for spiseforstyrrelser 

 

3. Udviklingspsykologisk viden 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende mundtlige og skrift-

lige evaluering samt den afsluttende eksamen demonstreret teoretisk forståelse for og evne til praktisk kli-

nisk at arbejde med: 

• Udviklingspsykologiske faser sådan som de er beskrevet hos f.eks. Lowen/Hvid, Wilber, Forman og 

Ingersoll 
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• Tilknytningsteori ifølge fx Stern og Bowlby 

• Separations-/individuationsteori iflg. fx Mahler 

• Objektrelationsteori iflg. fx Winnicott 

 

4. Kendskab til almene psykologiske begreber, teorier og metoder 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende mundtlige og skrift-

lige evaluering samt den afsluttende eksamen demonstreret teoretisk forståelse for og evne til praktisk kli-

nisk at forholde sig til: 

• Freuds id-, ego- og overjeg-begreber 

• Overføring og modoverføring samt projektiv identifikation 

• Psykiske forsvarsmekanismer, fx splitting, projektion, introjektion, reaktionsdannelse, forskydning, 

rationalisering, isolation og fornægtelse 

• Jungs teorier om komplekser, personligt og kollektivt ubevidste, synkronicitet 

• Jungs teorier om jeget, Selvet, persona, anima-animusskyggen og andre primære arketyper 

• Grundteorier og de overordnede terapeutiske virkemidler i hhv. adfærdspsykologiske, kognitive, sy-

stemiske, psykodynamiske, eksistentielle/humanistiske samt transpersonelle retninger indenfor psy-

kologi og psykoterapi. Herunder den pågældende retnings historie og udvikling og samfundsmæssig 

sammenhæng 

• Teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling 

• Forståelse af teoriernes implikationer for begreber som sundhed og sygdom  

• Teori om psykoterapis mål, muligheder og begrænsninger  

• Teori om psykoterapeutiske processer. Relevant teori om relationerne i selve psykoterapien  

• Teori om retningernes psykoterapeutiske behandlingsforståelse 

• Metodik og empiri fra psykoterapiforskningen og evidensbaserede psykoterapimetoder mv. Fx den 

nyeste forskning indenfor integral psykoterapi. 

 

Praktiske terapeutiske færdigheder 

1. Relation til klienterne 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende færdighedstræning 

og supervision samt den afsluttende eksamen demonstreret gode evner og færdigheder i forhold til: 

• Overholde etiske regler og professionelle standarder 

• At kunne etablere og indgå i en ligeværdig og respektfuld relation til sine klienter 

• Evne til både at handle og reflektere ud fra det modne selv 

• At kunne give ærligt og selvansvarligt udtryk for sine holdninger, krav og forventninger til klienten på 

en måde og på et tidspunkt, hvor det hverken krænker klienten eller unødigt forværrer dennes psy-

kiske tilstand 

• Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut og det terapeutiske tillidsforhold til skade 

for klienten eller udnytte klienten til egne formål eller interesser 
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2. Egentilstand og evne til selvrefleksion i den terapeutiske situation 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende færdighedstræning 

og supervision samt den afsluttende eksamen demonstreret gode evner og færdigheder i forhold til: 

• At være opmærksom og nærværende til at opdage overføring, modoverføring og andre relationelle 

processer mellem sig selv og sin klient 

• At kunne fungere ansvarligt og professionelt i terapien, uanset terapeutens egne processer 

• At kunne rumme og møde klienten og dennes tanker og følelser i forhold til alment menneskelige 

problemstillinger 

• At være realistisk og etisk nok til at henvise klienter til andre terapeuter, hvis terapeuten ikke selv 

magter terapien 

3. Iagttagelses- og analytiske kompetencer i forhold til klienten 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende færdighedstræning 

og supervision samt den afsluttende eksamen demonstreret gode evner og færdigheder i forhold til: 

• At kunne spore en klients eventuelle indre konflikter og ambivalens i dennes kropssprog 

• At kunne genkende symptomer på, hvad der normalt betegnes som psykopatologiske tilstande, fx 

depression, psykose, borderline etc. 

• At kunne genkende og anvende overføring/modoverføring som et intuitivt og/eller diagnostisk værk-

tøj 

• At kunne genkende de karaktertræk og symptomer, som har deres oprindelse i udviklingspsykologi-

ske faser, og kunne relatere dem til klientens personlige historie 

• At kunne anvende en klients drømme eller tegninger på et elementært niveau som udgangspunkt 

for en forståelse af klientens situation og baggrund. 

 

4. Overblik og metodevalg 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende færdighedstræning 

og supervision samt den afsluttende eksamen demonstreret gode evner og færdigheder i forhold til: 

At vurdere hvor klienten primært er i sin udvikling kunne intervenere med passende terapeutiske virkemid-

ler ud fra ID’s videnskabsteoretiske og erkendelsesmæssige udgangspunkt. 

 

5. Konkrete kliniske virkemidler 

Indehaveren af ID psykoterapeut-certifikatet har i forbindelse med ID Academys løbende færdighedstræning 

og supervision samt den afsluttende eksamen demonstreret gode evner og færdigheder i forhold til: 

• At bistå klienten i at bevidstgøre mellemmenneskelige, psykodynamiske, eksistentielle, kognitive og 

transpersonlige aspekter af dennes situation. Dette kan afhængigt af terapeutens stil og klientens 

tilstand gøres på flere måder, f.eks. ved hjælp af samtale, interviewteknik, gennem forstærkning, 

gentagelse eller andre tilgange som indebærer bevidst fantasi, rollespil, tegning, drømme eller andet  
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• At kunne assistere klienten i at aflade og oplade psykisk energi. Dette kan foregå ved at arbejde med 

klientens stemme, verbalisering, vejrtrækning, fysiske bevægelser eller andre energibalancerende 

aktiviteter 

• At kunne bistå klienten i at integrere fraspaltede, fornægtede og/eller konfliktfyldte aspekter af psy-

ken, fx ved at involvere klienten i rollespil, forstærkning, tegning, drømme eller andre tilgange 

• At kunne hjælpe klienten med at bryde med livshæmmende adfærds- og relationsmønstre, over-

bevisninger, roller eller andre former for hæmmende identifikation. Eksempler kan være forskellige 

metoder til mønsterafbrydelse så som kognitive samtaleteknikker, fysisk, fantasimæssig evne til   

metaposition, indlevelse i uvante kropslige, følelsesmæssige eller mentale udtryk osv. 

• At kunne hjælpe klienten med at få en ny og mere positiv indstilling til sig selv og sit liv og at finde 

nye og mere hensigtsmæssige adfærds- og relationsmønstre. Dette kan gøres gennem afprøvning af 

alternativ adfærd, via anvendelse af kognitive samtaleteknikker, indlevelse i positive rollemodellers 

perspektiv eller andre ny-orienterende teknikker 

• At kunne hjælpe klienten med at udvikle konkrete evner og færdigheder i kommunikation, målsæt-

ning, planlægning og prioritering 

• At motivere klienten til at blive mere autonom og selvansvarlig 

 

Certificeringsopgave 

Et klart sprog og definerede begreber er forudsætninger for at skrive en opgave af denne kaliber. Forskellige 
traditioner har hver deres definition på diverse begreber, derfor er det vigtig at definere de begreber, du 
bruger i din opgave.  

Når du bruger psykologiske begreber, herunder ID begreberne, så gør det på en ensartet og veldefineret 
måde gennem din opgave. Og hvis du allerede har afleveret din opgave, vil det være en god idé at forberede 
dig på at kunne forklare de begreber du bruger. 

Certificeringsopgaven bedømmes af censor og eksaminator ud fra 12-skalaen. 

Formelle krav 

Man kan være op til tre personer, der skriver opgaven sammen. Minimums - og maksimumskravene til 

opgavens sideantal skal så blot ganges med antallet af deltagere i opgaven. 

Opgaven skal være på minimum 20 og maksimum 25 normalsider (NS) eksklusiv forside, indholdsforteg-

nelse, litteraturliste og eventuelle illustrationer og bilag. Fylder din opgave mindre end 20 eller mere 

end 25 normalsider, trækker det en karakter ned. 

En normalside tælles på anslag, ikke på, hvad det fylder på papiret. En normalside (NS) er på 2400 an-

slag, inklusive mellemrum. Der lægges vægt på læsevenligheden i vurderingen af din opgave, så vær 

opmærksom på dette, når du vælger skrifttype og margen. Brug punkt 12 i skriftstørrelsen anbefales, 

ligesom 1,5 linjeafstand og min. 2,54 cm højre margen, gerne 3,5 cm. 

1) Sørg først og fremmest for altid at have en opdateret sikkerhedskopi af din opgave - fx på et an-

det drev, en memory stick, i form af cloud storing eller som en mail til dig selv 

2) Kopier din opgave over i et word-dokument 

3) Klip forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, (fod-)noter og bilag væk 
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4) Slet evt. illustrationer 

5) Du sidder nu tilbage med brødteksten. Klik på "Gennemse" i den øverste værktøjslinie i Word. 

Vælg funktionen "Ordoptælling". Der kommer nu en dialogboks frem med forskellige tal. Noter 

dig tallet ud for "Tegn (med mellemrum)". Husk, at NS er inkl. mellemrum. Mac-brugere kan 

formentlig finde en lignende funktion 

6) Divider dette tal med 2400, og du har nu antal NS 

Hvis du har min 48.000 og max 60.000 anslag inkl. mellemrum, er du på den sikre side - så har du min 20 

og max 25 NS. 

Har du flere anslag, er der god anledning til at kigge din opgave igennem igen. Hvad kan vinkles endnu 

skarpere? Hvor kan du formidle dit budskab klarere? Hvor citerer eller genfortæller du for meget i ste-

det for at komme med din egen forståelse eller perspektivering? Hvor er der redundans - dvs. hvor gen-

tager du dig selv unødigt? Kan du skrive endnu mere igennem og få mere sammenhæng i tingene? 

Brug ikke forkortelser for at spare anslag. 

Skriv kun på den ene side af papiret. 

Opsætning 

• Forside skal oplyse om: titel, hvor opgaven er skrevet, årstallet, navn 

 på de(n) studerende og hold/årgang samt antal anslag 

Indholdsfortegnelse (efter forside) skal angive opgavens afsnit med sidetal  

• Forord/indledning skal indeholde:  

Problemformulering og afgrænsning 

Oplysninger om personer, der har hjulpet med opgavens tilblivelse 

Motivation for emne 

• Konklusion anbringes som det sidste afsnit, inden litteraturlisten og de eventuelle bilag. Den   inde-

holder perspektivering, hvor du eventuelt opstiller nye problemstillinger som dit arbejde har rejst, 

men som du ikke har taget hul på. Du kan pege på uprøvede muligheder, og også her argumentere 

for dit metode- og perspektivvalg. Endelig kan du afrunde opgaven i forhold til emnevalg og perspek-

tivere ud over emnets rammer 

• Kildeangivelse er et krav, når man benytter tidligere offentliggjort litteratur herunder e-bøger og ar-

tikler. Ved artikler hentet fra nettet skal ligeledes angives webadresse. Ved lydbøger angiv evt. kapi-

tel og minutantal for henvisning. 

Kilde angives ved en parentes med angivelse af (forfatter, årstal og side) – parentesen henviser sam-

tidig til litteraturlisten. 

Hvis du henviser til den samme kilde flere gange efter hinanden, kan du efter første gang nøjes med 

at skrive ibid. - som betyder ”samme sted” - altså henviser til sidstnævnte kilde som f.eks.  (ibid. s. 

48) 

Bemærk at du skal benytte dig af primære kilder. Primære kilder er de konkrete teoretikere som har 

skrevet om deres teori i et bogværk. Undervisningsmaterialer, artikler, diverse links og hjemmesider 

kan ikke stå alene som dine referencer eller være alene om at udgøre din litteraturliste. 
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• Litteraturliste er obligatorisk. Den anbringes bagerst i opgaven efter konklusionen inden bilagene. 

Listen ordnes alfabetisk og skal indeholde: Forfatter(e) (efternavn, fornavn), titel, evt. undertitel, ud-

gave, forlag, udgivelsesår.  

• (Fod-)noter: (Fod-)noter kan bruges til at henvise til kilder, der ikke er i litteraturlisten. Noter bruges 

også til at uddybe forståelsen af udsagn i brødteksten. 

• Bemærk, at hverken (fod-)noter eller bilag må være betydningsbærende. Dvs. opgaven skal kunne 

læses og forstås fuldt ud, uden at (fod-)noter og bilag skal læses. Praktisk betyder det, at eksamina-

tor og censor skal kunne læse og forstå opgaven uden at læse (fod-)noter og bilag. 

Disposition 

 

Opgaven skal være opdelt i otte klart adskilte afsnit. Rækkefølgen af afsnittene skal følge nedenstående 

disposition og må ikke afviges.  

 

1) Indholdsfortegnelse 

2) Forord, indledningen, problemformulering og afgrænsning 

3) Beskrivelse af egen personlig udvikling  

4) Teori afsnit  

5) Case afsnit 

6) Konklusion  

7) Litteraturliste 

8) Bilag 

Sørg for at tematikken er en rød tråd gennem hele opgaven.  

20% af opgaven skal omfatte indledning og beskrive din egen personlige udvikling og dine psykologiske te-

maer. Dit tema i din problemformulering skal være den røde tråd gennem din personlige udviklingshistorie. 

Inddrag nogle eksempler på dine personlige indsigter/erkendelser/opdagelser, du har gjort dig i arbejdet 

med dine klienter. Den teoretiske uddybelse af din personlige udvikling og psykologiske temaer lægges i teo-

riafsnittet.  

40% af opgaven skal være teori. Teoriafsnittet beskrives ud fra traditionel videnskabelig, psykoterapeutisk og 

psykologisk litteratur. Teoridelen skal være renset for case-stof og personlig historie.  

Den overordnede referenceramme er AQAL og ID Udviklingsspiralen herunder forandringsprincipper og ni-

veauer. Du skal tydeligt referere til ID terapeutiske og integrale begreber, modeller og teorier. Du skal des-

uden vise, at du kan trække paralleller mellem kernebegreberne i ID og de alment kendte teoretikere.  

 
40% af opgaven skal være 2-3 anonymiserede case-beskrivelser, hvor du giver konkrete eksempler på dit kli-

niske arbejde og de metoder, du anvender. Cases fra dit arbejde/frivillige organisationer kan ikke anvendes.  

Caseafsnittet skal relateres til teoridelen. Der skal ligeledes indgå dine terapeutiske hypoteser, overvejelser 

og refleksioner. Giv eksempler på hvor din egentilstand er blevet udfordret, og hvordan overføring/mod-

overføringsaspekter var i spil i forhold til dine cases. Denne del omfatter også konklusion og perspektivering. 

Vejledning i forbindelse med opgaveskrivning 

 

Inden du går i gang med din opgave, har du mulighed for at få sparring fra ID Academys studievejledere. Du 
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kan vælge titel, tema, formulere din problemformulering, dine forslag til teori og litteratur samt en foreløbig 

disposition til opgaven og sende det til din studievejleder. Lad det maksimum fylde én side plus litteratur-

listen.  Du er ligeledes velkommen til undervejs i din skriveproces at få sparring af studievejlederne.  Studie-

vejlederne må ikke læse hverken hele eller dele af opgaven.  

ID Academy tilbyder løbende informationsaftener vedrørende opgaveskrivning og certificering. 

Certificering 

Klinisk demonstration 

En terapisession på 45 minutter. ID Academy stiller en træningsklient til rådighed. Formålet er at give dig 

mulighed for at vise, hvordan du arbejder som terapeut, dvs. du skal demonstrere håndværksmæssigt tera-

peutisk arbejde. Certificerings-terapien er altså et her og nu arbejde og er ikke at betragte som en indle-

dende terapisession i et længere forløb. Du bliver også vurderet på din evne til at administrere og holde ti-

den. Læs ”Generelle kriterier og kompetencer”.   

Dialog 

En samtale mellem studerende, eksaminator og censor. Samtalen er en dialog om følgende: 

• refleksion over den gennemførte terapisession, herunder metoder og hypoteser og mulige over- og 

modoverføringer 

• overvejelser undervejs, herunder valg af retning 

• teoretisk perspektivering 

• skriftlige opgave, fx skriveprocessen, egenudvikling og specifikke spørgsmål til opgavens indhold  

I øvrigt vil samtalen inddrage den studerendes generelle erfaringer fra praksis som psykoterapeut samt faglig 

og teoretisk viden. 

Den mundtlige del af certificeringen bedømmes af censor og eksaminator ud fra 12-skalaen. 

Indsigelser 

Bemærkninger, indsigelser og klager indgives senest 10 dage efter certificeringen pr. mail til eksaminator 

med kopi til studievejleder. 

Tidsfrister og dokumentation 

 

1. Tilmelding til certificering skal ske senest 6 mdr. før de udbudte datoer. Tilmelding til certificering i 
marts sker altså senest 1. september og tilmelding til certificering i oktober senest 1. april. Anmod 
om en eksamenstid her. Vær opmærksom på, at du skal have en skriftlig godkendelse fra din fjerde 
års supervisor for at tilmelde dig certificering. Denne skal sendes med din tilmelding.   

 
2. Ved tilmelding til certificering indbetales 5000 kr. i certificeringsgebyr. Tilmelding er gældende, når 

ID Academy har modtaget certificeringsgebyret. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis kursisten enten af-
lyser eller udsætter datoen. Beløbet tilbagebetales kun, hvis ID Academy udskyder eller aflyser certi-
ficeringen.  
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3. Opgaven skal være ID Academy i hænde senest 6 uger før datoen for certificering og sendes i to 
skriftlige eksemplarer med post til: 

 
ID Academy 
Østerbrogade 79 
2100 København Ø  

 
Samt via mail i Wordformat til: aster@idacademy.email      

 
De skriftlige udgaver af opgaven skal være forsvarligt samlet. Undgå ringbind.  
 

4. Dokumentation:   

Certificanten skal som en del af dokumentationen udarbejde en oversigt over timerne i de forskellige 
kategorier: Øvetimer, egenterapi, supervision og træningsterapi. Denne oversigt skal udgøre for-    
siden i samlingen af dokumentation. Hent denne oversigt her. 
 
Selve dokumentationen er kopier af originale kvitteringer, udfyldte skemaer og printede supervisi-
onsevalueringer og godkendelser. Der skal altså ikke sendes originaler af nogen slags. 
 
Det er certificantens eget ansvar at sikre sig at indsamle og opbevare den relevante dokumentation 
for hvert studieår. 
 
Dokumentationen sendes til ID Academy i et eksemplar sammen med de to eksemplarer af den 
skriftlige opgave. Opfyldelse af de formelle krav er en forudsætning for at blive certificeret. 

http://id-net.dk/pluginfile.php/14745/mod_resource/content/2/Oversigt%20over%20dokumentation%20til%20brug%20ved%20certificering.pdf

