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Indledning  
Institut for gestaltuddannelser – IFGU www.Gestaltuddannelser.dk 

Gestaltuddannelser.dk blev stiftet i april 2015 og ledes af Lene Jernov og Birdy Grosen 
Hylleberg. Medlemmer af FaDP. 

Vi er begge terapeut uddannede fra Institut For Gestalt Analyse (også kendt som Bjødstrup.) 
Og har i samarbejde med instituttets ejer og leder, Niels Hoffmeyer lavet opgradering og 
videreudvikling af kurser og uddannelserne på instituttet. Lene var leder af Bjødstrup sammen 
med Niels fra 2014 og Birdy blev ansat i januar 2015. Niels Hoffmeyer døde i marts 2015 og i 
aftale med datteren stiftede vi gestaltuddannelser.dk – blev godkendt af brancheforeningen 
FaDP og tog studerende til eksamen m.m. 

Institut For GestaltUddannelser er et institut, som bygger på et solidt fundament fra den 
”Bjødstrupske” tradition, men også en videreudvikling af fagligheden så kurser og uddannelser 
også lever op til FaDPs krav for REG godkendelse og som har et niveau som vi er stolte af at 
levere til kursister og studerende. 

Institut for gestaltuddannelser IFGU  
Allingvej 55  8600 Silkeborg  tlf. 2491 7287   
Mail: gestaltuddannelser@gmail.com 

Vi har domænet www.gestaltuddannelser.dk  

cvr. 35910999   

Formål - Mission - Vision  
1. At uddanne psykoterapeuter.     

2. At efteruddanne psykoterapeuter i de nyeste terapiformer 

3. At afholde terapeutiske kurser i personlig udvikling og livs kompetence 

Institut For GestaltUddannelser - IFGU er startet med det formål fortsat at udvikle den faglige 
standard indenfor det terapeutiske område, at udvikle personlige kompetencer så som 
følelsesmæssige, kommunikative og mellem-menneskelige. 

IFGU har også et samfundsmæssigt sigte nemlig at deltage i at forbedre det menneskelige 
miljø. 

IFGU ønsker at sikre et så lavt omkostningsniveau som muligt, for derigennem at give flest 
muligt adgang til kurser og uddannelse. 

 

4 årig uddannelse i psykoterapi med speciale i Individuel-og par 
terapi. 

Uddannelsens formål. 
I dette uddannelsesforløb bliver deltagerne trænet i at arbejde specialiseret med individer og 
par ud fra vore teorier og metoder i praksis. 

Undervisningen foregår i grupper og i individual terapi og inkluderer supervision såvel som 
personligt arbejde. 
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Uddannelsen bliver løbende evalueret og forbedret med hovedvægt på kvalitet frem for 
kvantitet. 

Uddannelserne i psykoterapi sigter mod at kvalificere deltagerne til at varetage det 
psykoterapeutiske arbejdsfelt på et specialiseret niveau. Dette opnås ved at deltagerne får 
kendskab til det psykoterapeutiske områdes konkrete problemfelt gennem praksis, egen 
terapi, supervision, teori, metode og forskning. 

Formålet med den psykoterapi deltagerne lærer er at give klienterne mulighed for at opnå en 
større selvstændighed og kunne bruge de ressourcer vedkommende er født med til at håndtere 
sig selv gennem livet så klienten får et godt liv. 

 

Værdigrundlag: 
IFGU´s værdigrundlag er baseret på erfaringer og teorier. 

Det enkelte menneske er bestemt af sin natur og af det omgivende samfunds indretning og 
krav. Som konsekvens heraf er det enkelte menneske nødt til at lære sig selv at kende og 
kunne styre samspillet mellem den indre bestemmelse og den ydre, for at kunne have det 
godt. 

Problemer psykiske, sociale og arbejdsmæssige bliver skabt af en manglende administration af 
disse bestemmelser. Det enkelte menneske kan ikke gøre hvad som helst og lykkes i at have 
et godt liv og helbred. 

Mennesker er forskellige. De er født (har genetisk forskellig udrustning) med forskellige 
ressourcer og sårbarheder, og det kræver særlige kompetencer at bruge sine ressourcer og 
beskytte sine sårbarheder. Det vil sige at vi ikke diskuterer arv og miljø, men fokuserer på 
kompetencer i nuet til at håndtere sig selv. 

Det er vores opfattelse, at et problem er en manglende handling, dvs. et udtryk for en 
kompetencemangel i jeg’et, den del af mennesket der styrer. Vores perspektiv er således at vi 
ser menneskets lidelse, vanskeligheder og problemer som symptomer. Årsagen til disse 
symptomer bliver ikke set som noget mennesket gør, men noget mennesket mangler at gøre / 
gjorde i stedet for. 

IFGU arbejder med at udvikle menneskets selvforståelse, menneskets ydre virkelighed og 
menneskets samspil. Forståelsen af samspillet mellem menneskets indre og den ydre verden, 
for derigennem at sætte den enkelte i stand til at styre sin tilværelse, så vedkommende bliver 
glad og lykkelig.  

Man kan således sige, at vi ser den menneskelige udvikling og livskompetence indlæring som 
den centrale baggrund for terapeutisk aktivitet. 

Terapeutisk retning og metode 
Gestaltanalyse en terapiform som giver mulighed for at lære at leve i overensstemmelse med 
sig selv og andre i det samfund der omgiver en, så man synes livet er meningsfyldt. 

Den udvikler og arbejder med selvaccept, det vil sige at kunne opleve sig selv, som man er på 
godt og ondt, uden at skulle skjule noget. 

Den arbejder med det enkelte menneskes evne til at regulere, styre og udvikle sine meninger, 
tanker, oplevelser og handlinger, så mennesket selv kan skabe et meningsfyldt liv. 
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Den hedder krops/orienteret fundament, fordi den tager udgangspunkt i, at kroppen, dvs. 
impulserne fra kroppen, kan afgøre, hvad der er godt og dårligt, hvad der er rigtigt og forkert, 
dvs. kroppen er basis for ens liv og indeholder de nødvendige informationer. 

Terapien/pædagogikken er således rettet mod at opbygge en større følsomhed overfor de 
kropslige impulser, og lære at bruge disse som udgangspunkt for tanker, meninger og 
handlinger. 

For at gøre dette er det nødvendigt at bearbejde nogle af de begivenheder og forhold, som 
findes inde i os fra fortiden. 

I den forbindelse ser gestaltanslyse på det enkelte menneskes personlighedsstruktur, dets 
traumatiske struktur og menneskets normer og vaner. Dette sker i det omfang, det er 
nødvendigt for at kunne forstå og overvinde de blokeringer, den angst, de modstande og 
uforløste forhold, mennesket bærer på, og som forhindrer det i at gøre, hvad det har lyst til. 

Ud fra erfaringer fra arbejdspladser og praksis hvor den terapeutiske situation og den 
terapeutiske retning altid skaber sin egen form eklektisk arbejder instituttet med at lære 
deltagerne en hel række terapeutiske retninger, metoder og teknikker. 

Således indgår Carl Rogers: Klientcentrerede Terapi, Frederick Perls: Gestaltterapi, Freud: 
Psykoanalyse (objekt-relationsretningerne), Beck: Kognitiv Terapi, Kropsdynamisk 
Psykoterapi, Davanloo: Intensiv dynamisk psykoterapi og diverse andre som elementer. 

Instituttet uddanner terapeuter til at administrere: "Den terapeutiske 
situation" 
”Den terapeutiske situation” indeholder nogle forskellige aktiviteter der ses i 3 hovedkategorier 

1. Jeg-udviklingsbehov 
Terapeuten skal tilfredsstille klientens behov for at blive set, hørt, oplevet forstået, sat pris på. 

2. Undervisning i det gode liv (behov og behovs-tilfredsstillelse, sociale kompetencer osv.) 
Terapeuten skal undervise klienten i de kompetencer vedkommende skal have for at det går 
ved kommende godt. 

3. Psykoterapi 
Terapeuten skal arbejde terapeutisk med klientens indre konflikter og forstyrrelser så klienten 
bliver styrket i sit jeg og kan være i overensstemmelse med sin natur og møde ydre pres på en 
konstruktiv måde. 

Til disse formål trænes de studerende i en hel række forskellige anerkendte terapiformer. 

I forhold til jeg-udviklingsbehovene, empati og det at opleve et andet menneske bruge 
indlæring og træning i Carl Rogers: Klient-centrerede terapi, der suppleres med nogle af 
Rogers efterkommere specielt anvendes Gerry Prouty og hans begreber om præterapi. 

I forhold til undervisning bruges forskellige anskuelser om behov, Maslow, Freud, Foucoult, 
Kropsbevidsthed, Meditation, Visualisering. Og derudover viden om alle mulige ting om 
mennesket. Fysiologi, anatomi, troens psykologi, neurofysiologi og neuropsykologi. 
Undervisning i mange forskellige menneskelige emner eksistentielle, samfundsmæssige, 
symptomatiske. 

De studerende lærer at arbejde med kognitiv terapeutiske metoder, Beck, Meta, KAT, ACT 
m.fl. Psykoedukation, social færdighedstræning, situationsterapi hvor klienten lærer at 
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håndtere sine vanskeligheder i dagligdagen og i de konkrete situationer vedkommende 
befinder sig. 

I forhold til psykoterapi trænes de studerende i at vurdere de vanskeligheder klienten har og 
lægge en behandlingsplan, der kan løse de konflikter og mangler i kompetence som 
vanskelighederne er et udtryk for. 

De studerende lærer at bruge en analytisk terapiform der kommer fra teorier om objekt-
relationer Kernberg, Yalom, Igra, Edith Jakobsen, Anne Freud, Sigmund Freud, Mahler, Klein  
De studerende lærer at bruge udviklingspsykologiske teorier om børn og voksne, Daniel Stern, 
Eriksson, Ulla Britta Bruun, Bo Jacobsen, Alan Watts og Robert de Ropp. 
De studerende lærer at anvende Gestaltterapi, Systemisk terapi og elementer fra Davanloo 
Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 

De studerende lærer om WHO diagnoseliste og sætte den sammen med en psykodynamisk 
referenceramme, og får undervisning i forskellige psykiatriske diagnoser så de kan screene de 
der er egnede og de der er uegnede til at gå i den terapiform de udøver.   

De studerende arbejder med at vurdere forsvar og jeg-funktioner både i form af forskellige 
test (assesment scales) ud fra Bellak, McCoullough, og i form at analyser ud fra konkrete 
interventioner og opfølgninger på virkningen af disse. 

Uddannelsens struktur og indhold  
Uddannelse: 

1 ½ årig personfaglig grunduddannelse (forudsætning for I-T) 

2 ½ årig uddannelse i psykoterapi med speciale i Individual -og par terapi (I–T) 

I alt 4 år. 

I maj 2016 blev den sidste eksamen for gruppeterapeutuddannelsen afholdt. En uddannelse 
som efter denne eksamen blev afviklet som en 4½ årig uddannelse til fordel for 1 års 
efteruddannelse: ”Master i gruppe og familieterapi”. Denne bygges ovenpå en færdig 
terapeutuddannelse I -T. 

Uddannelsen har som primær målgruppe mennesker, der arbejder med mennesker, personale 
og samtaler. 

Efter- videreuddannelses kurser. 
1 årig træningsuddannelse: Master i Carl Rogers; klientcentreret terapi. 
1 årig efteruddannelse: Master i gruppe og familieterapi 
1 årig efteruddannelse i kognitiv terapi 
1 årig efteruddannelse i jeg-funktioner, aktørmodel m.m.  
1 årig uddannelse i supervision af terapeuter. 

Efteruddannelserne henvender sig til personer der som minimum har / eller er i gang med den 
1 ½ årige grunduddannelse i gestaltterapi eller tilsvarende. 

 

Kurser: 
 Primært Basis kurser (indgang til uddannelsen) men også andre kurser som for 

eksempel: 
 Kurser for ledere. 
 Temakursus i det gode nære liv: Altid frejdig 
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 Varig forandring (med udgangspunkt i tema som feks. krop og kost.) 
 Familieopstilling 
 Par kurser 
 Disse kurser slås bl.a. op på hjemmeside og på Facebook og beskrivelserne lander her i 

studiehåndbogen efterhånden som disse er klar. 

Kurserne henvender sig dels til mennesker der er i en krise i deres liv. Dels til mennesker der 
ønsker en personlig udvikling. Det kunne også være ansatte eller ledere som har brug for 
yderligere menneskelige og livsmæssige kompetencer, til gavn for både ham/hende og de 
relationer vedkommende indgår i i forhold til privatliv, job og fritid. 

Overordnet beskrivelse af den 4 årige uddannelse til psykoterapeut 
Uddannelsen består af en 1 ½ årig grunduddannelse (8 moduler) og derefter en 2 ½ årig 
sammenhængende fortsættelse (11 moduler) til ”Individual og parterapeut"   

Undervisningen på studiet tager afsæt i empowerment: At terapeuten lærer at støtte klienten i 
selv at tage ansvar. Dette gøres gennem eget arbejde med at implementeres øvelser og teori 
så det prøves af på egen krop. 

Terapeut: ”Et menneske der hjælper et andet menneske til at kunne leve sit liv godt”  

Undervisningen foregår på skolen. Desuden vil der være obligatorisk hjemmearbejde i 
familiegrupper mellem modulerne med træning i at lave terapi og styrke implementeringen af 
det faglige stof. 

De første 1 ½ år 
De første 1 ½ år er en personlig-faglig uddannelse hvor den studerende lærer sig selv at 
kende. Og hvor den studerende på egen krop oplever de forskellige terapeutiske strategier 
som vedkommende skal anvende i sit virke som terapeut.  

Den studerende udøver terapi under supervision på udefra kommende klienter såvel som på 
sine medkursister. Efter de 1 ½ første år bliver den studerende evalueret og eksamineret med 
intern bedømmelse og evt. godkendt til at fortsætte og er parat til at modtage øveklienter og 
arbejde med forløb under supervision. 

De første 1 ½ år er bygget op på den måde, at der er 8 moduler af 50 timers internat + 
obligatoriske trænings- og læsegrupper mellem internatmodulerne. Derudover går de 
studerende i egen betalt individuel terapi minimum en gang månedligt hos uddannelses-
terapeuter som er uddannet hos - eller tilknyttet IFGU 

De sidste 2 ½ år (bliver i det følgende kaldt I-T) 

I-T uddannelsens sidste 2 ½ år 

Er en faglig praktisk og teoretisk uddannelse hvor den studerende har øveklienter i forløb med 
sideløbende teoretisk og praktisk undervisning, træning og supervision. Der vil blive arbejdet 
personligt i det omfang, det skønnes nødvendigt og den studerende følger selv et terapeutisk 
individuelt forløb. Desuden er der obligatorisk trænings- og læsegruppe mellem 
internatmodulerne.   

Det 2 ½ årige forløb har specielt sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der 
består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende indviduel terapi. 
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De personlige kompetencer, der er opnås, består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og 
være sammen med sig selv ud fra alle de perspektiver og begreber den individuelle 
terapeutiske setting lægger op til. 

De faglige kompetencer består i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset 
den enkelte klient. (Eksempelvis jeg-støttende, kognitiv terapeutisk forløb for jeg-svage 
personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventionsforløb i forhold til personer med en 
neurotisk eller karakterneurotisk personligheds struktur, eller henvise til psykiater i fht. 
personer med somatiske symptomer, eller psykotiske symptomer, til nærmere afklaring.) 

Allerede inden dette 2 ½ årige forløb har den kommende terapeut som indledning til dette 
således gennemgået et personligt-fagligt forløb, hvor den studerende gennem 1 ½ år har lært 
sig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige terapeutiske strategier som 
anvendes i terapeutisk praksis.  

Den studerende har på den 2 ½ årige I T udøvet terapi under supervision på udefra 
kommende øveklienter såvel som på sine medstuderende.  

I-T uddannelsen afsluttes med en eksamen med ekstern censurering, hvor de studerende 
udarbejder en hovedopgave med både teoretisk samt praktisk beskrivelse af temaer i 
terapeutiske forløb de har lavet. Derudover laver den studerende et eksamensoplæg og forløb 
som udføres i praksis i gruppen af medstuderende. 

Herunder har terapeuten gennem skriftlige og mundtlige eksaminer dokumenteret teoretisk 
indsigt og faglige kompetencer. 

Uddannelsessystemet. 
IFGU tilbyder et 4 årigt individual og par terapeutisk uddannelsesforløb der er modul opdelt. 
Hvert modul består af 50/58 timers internat. 

Uddannelserne starter efter et basiskursus (3 moduler) med et 1 ½ årigt grundforløb i 
Individual Terapi på i alt 8 moduler. 

Herefter kan fortsættes 2 ½ år med Individual/par terapeutisk linie bestående af i alt 11 
moduler. 

Uddannelsen udgøres altså af 19 moduler af 50/58 timer + obligatorisk trænings- og 
læsegruppe mellem internatmodulerne.  (22 moduler incl det adgangsgivende basis kursus). 

Undervisnings-, arbejds- og prøveformer 
Undervisningsformer: foredrag, diskussioner, gruppearbejde, opsamlinger, individualterapi 
i gruppe, supervision i gruppe, evaluering. 

Arbejdsformer: Læsning af teori, gruppearbejde og diskussioner om teori, terapitræning i 
mindre grupper under supervision, opmærksomheds-træning, kontakttræning, planlægning af 
terapeutiske forløb, terapitræning med klienter, case fremlæggelse deltagelse i psykodrama, 
deltagelse i familieterapeutiske træningsforløb, supervisionstræning, observations- og 
feedbacktræning, planlægnings og udførelse af gruppeterapeutiske forløb, planlægning og 
udførelse af kropsterapeutiske forløb, parterapitræning, familieterapitræning og 
lederskabstræning. 

Prøver: Den 1 ½ årige grunduddannelse afsluttes på det 8. modul med en evaluering, 
herunder også af klient terapier, og en skriftlig samt mundtlig prøve som gennem intern 
censur bedømmes bestået/ikke bestået. Der udleveres diplom. 
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Efter de første 4 moduler (kognitivt år) på de sidste 2½ år af I T afleveres der en skriftlig 
opgave vedr. dette forløb og opgaven bedømmes internt med karakter. Der udleveres diplom 
når denne kognitive uddannelse er bestået. 

I T afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen som bedømmes med karakter af 
ekstern censor på det afsluttende 19. modul. Der udleveres diplom og eksamensbevis når 
dette forløb er bestået, dette som bevis for en 4-årig eksamineret og bestået 
psykoterapeutuddannelse. 

Regler for gennemførelsen af uddannelserne 
Det tilstræbes af den studerende gennemfører uddannelse indenfor 6 år efter uddannelsens 
start. Dog kan der dispenseres, hvis den studerende dokumenterer at vedkommende har brugt 
de dele af uddannelsen vedkommende allerede har gennemført i sit liv og arbejdsliv i den 
mellemliggende periode. Derudover forventes 100% fremmøde både på modulerne og på de 
obligatoriske øve weekender. Evt. uundgåeligt fravær indhentes på det tilsvarende modul på et 
efterfølgende hold.  

Overordnet om grunduddannelsen – de første 1 ½ år af den 4-årige 
psykoterapeutuddannelse. 
Metode og mål: 
Den 4 årige psykoterapeut uddannelse (I-T) har et fælles grundlag som alle deltagerne skal 
tilegne sig i løbet af de 1 ½ første år. Specialiseringen sker så efter at have bestået de 1 ½ 
første år. 

De første 1 ½ år hedder: 

Grunduddannelse i personlige/faglige færdigheder og teorier i Gestaltanalystisk 
Individualterapi. 

Metoderne de første 1 ½ år omfatter klientcentreret terapi, gestaltterapi, udviklingspsykologi, 
fysiologi, anatomi, kropsterapi, kropsbevidshedstræning, objektrelationsorienteret terapi, krop-
/gestaltterapi. 

De studerende arbejder med sig selv ud fra disse metoder og lærer dem at kende i forhold til 
deres eget liv. 

De studerende arbejder med hinanden i små grupper og træner de forskellige færdigheder på 
samme tid som deres evner til at være sammen med sig selv og kunne skille sig selv og 
klienten opøves. 

De studerende arbejder med klienter de bliver sat sammen med udefra og hvor den terapi de 
laver bliver undersøgt og superviseret, både gennem interview med de klienter de har haft og 
gennem reflekterende teams, og gennem selvarbejde og supervision og selvarbejde i gruppe. 

De studerende skal på et personligt plan integrere disse færdigheder (kompetencer) 
personlige, følelsesmæssige og sociale såvel som tekniske redskaber i samtale situationen. 

De studerende lærer visualiseringsmetoder, angstbehandling, jeg-styrkende terapi så den 
status de har på det personlige plan efter de 2 første år svarer til målsætningen for 
grundmodulet. 

Formålet med de første 1 ½ år  
er at give den studerende værktøj og personlig kompetence til at styre individuelle 
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terapeutiske forløb i en kontaktfuld objektrelationsorienteret, jeg-styrkende terapeutisk 
situation. 

De første 1 ½ år bliver der brugt forskellige undervisningsformer herunder teoretiske oplæg - 
gruppearbejde - praktiske demonstrationer - videofilm - supervision af faglige og personlige 
temaer i forbindelse med de arbejdsformer de studerende øver sig ud fra.  

Arbejdsformerne består i at de studerende øver sig i at lave terapi i små grupper med 
hinanden som klienter - terapeuter - observatører, aktiviteter der foregår 120 gange i løbet at 
de 1 ½ år.  

Derudover laver de studerende under opsyn og supervision terapi på nogle udefra kommende 
klienter, der bliver interviewet bagefter og informationerne bliver brugt direkte i det 
efterfølgende personlige og faglige arbejde som hver enkelt deltager udsættes for i samspil 
med den leder der laver kurset. Hver enkelt kursist bliver bedømt fagligt og personligt - dvs. 
evalueret hver gang vedkommende deltager på et modul. 

Kursisterne kan kun gøre sig færdige ved at deltage på alle modulerne i fuldt omfang, hvis der 
mangler noget, kan vedkommende ikke få papir før det forsømte er indhentet. Der foregår en 
intern evaluering af kursisterne efter det første år og de der skønnes at måtte mangle noget 
bliver gjort opmærksom på at det skal arbejdes med inden de fortsætter på uddannelsen. 

Kursisterne skal skrive en opgave i slutningen af de 1 ½ år som skal afleveres og som 
indeholder vedkommendes beskrivelse at hvad terapi er, hvordan vedkommende udøver det, 
hvad en klient kan forvente af terapi. Ligeledes skal den studerende redegøre for sin etik. 

Den skriftlige opgave sammenholdt med en mundtlig eksamen udgør kriteriet for bedømmelse 
af om grundmodulet er bestået eller ikke bestået og om den studerende derved kan gå videre 
på de sidste 2 ½ år af det sammenhængende 4 årige forløb. Bedømmelsen af denne eksamen 
på grundforløbet foregår internt i instituttet. 

Det centrale personlige indhold de første 1 ½ år er 
"DIN EXISTENS" 

 At lære at bruge analytiske, konfrontative og kropslige metoder og teorier om 
sammenhænge mellem sjæl og krop i arbejdet med andre mennesker. 

 At arbejde med andre mennesker på denne måde er: 
 At lære dem at leve deres liv på en mere lidenskabelig, intens og tilfredsstillende måde. 
 At arbejde på det eksistentielle plan. 
 At kunne besvare flg. spørgsmål: 
1. Hvilke behov har jeg? 
2. Hvordan er disse behov organiseret? 
3. Hvad skal jeg gøre for at leve disse behov igennem i mit dagligliv? 
4. Hvad forhindrer mig i det? 
5. Hvordan forhindrer jeg mig selv i det? 
6. Hvad mangler jeg at lære at kunne? 

Praktik: 
1. At arbejde med sig selv, med at have kontakt med sig selv og andre, øve kontakt-
processer, øve sig i lystforløb og konfliktforløb. 
2. Arbejde med andre - både gruppe og individer - omkring kontakt ud fra krop-lyst-konflikt. 
3. Musik, bevægelse, krop, følelser, kontakt. 
4. Healing (vores def.: lyst til at give og modtage kropslig ømhed). 
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Anatomi: 
1. Teoretisk og praktisk arbejde med muskler, led og knogler. 
2. Proprioception - mærke indefra - i ro og bevægelse. 
3. Ingen eksamen, men en del læsning og gruppearbejde mellem kurserne. 

Fysiologi: 
1. Teoretisk og praktisk og opmærksomhedstræning omkring forskellige emner: blodet, 
vejrtrækning, stofskifte, kulde-varme, smerte, tryk, spænding, cellen, ernæring-sult, 
organerne indeni, orgasme, ophidselse, reflekser, CNS. 
2. Ingen eksamen, men en del læsning og gruppearbejde mellem kurser. 

Psykologi: 
1. Udviklingspsykologi: Børns og voksnes motoriske og psykiske udvikling. 
2. Teorier om sammenhæng mellem krop og sjæl. 
3. Gestaltterapi. 
4. Gruppeprocesser. 
5. Transpersonel psykologi, at være, zen, bevidsthedsudvikling, mål. 

 

Opbygning i moduler: 
De første 1 ½ år er bygget op på den måde, at der i alt er 7 moduler af 50 timers varighed 8. 
modul er eksamensmodul og er en dag længere og dermed på 58 timer. Modulerne er internat. 
Derudover er der mødepligt til små træningsgrupper og læsegrupper mellem gangene. 
Derudover går de studerende i individualterapi minimum 1 – 2 gange månedligt. 

De enkelte moduler – modulbeskrivelser: 

1. år 1. modul: Introduktion og basale personlige og faglige 
færdigheder og        teorier 
 

Formål og mål med 1. modul er gennem træning i Carl Rogers 6 betingelser, primært 
kontakten, at give den studerende basale personlige og faglige kompetencer til at begynde at 
øve sig i at lave terapi.  

Indholdet i 1. modul er  

Personligt indhold 
 Livshistorie 
 Forhold til eksistentielle emner 
 Træning af kontakt 
 Følelsesmæssig opmærksomhedstræning 
 Kropsbevisthedstræning 
 Sansetrænings-øvelser 
 Behovsforståelse og træning 
 Bearbejdning af indlæringsvanskeligheder og fobier 
 Klient-rollen 

 

Fagligt teoretisk indhold 
 Grundlæggende værdier og etik 
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 Den terapeutiske situation 
 Carl Rogers: Klientcentreret Terapi 
 Garry Prouty: Præterapi som et teoretisk system 
 Problemer og kompetencer 
 Udviklingspsykologi 
 Fritz Perls: Gestalt-terapi 
 Birthe Jakobsen og Niels Hoffmeyer: Krop-gestaltterapi 
 Freud o.a.: Objektrelationsorienteret terapi 
 Mahler og Edith Jakobsen om jegets dannelse 
 Psykoterapiens historie 

 

Faglig teknisk træning 
 Terapeut-rollen 
 Observatørrollen 
 Feedback og evaluering 
 Træning i kontakt-reflektioner 
 Træning i kontakt-funktioner 
 Træning i styring af identifikation og konflikt arbejde 
 Træning i styring af kropslige somatoforme symptomers anvendelse i den terapeutiske 

situation 
 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 1. modul 
     1. Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
     2. Mangfoldiggjort oversat materiale om Carl Rogers terapi/teori 
     3. Bo Jakobsen: Menneskers livsløb 
     4. Leif Mousten: Identitet og udvikling 
     5. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i Gestaltterapi 
     6. Ludwig Igra: Objektrelationer og Psykoterapi 
     7. Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab. 

1. år 2. modul: Det psykiske forsvar. Fysiologi. Neurofysiologi. 
Psykosomatik. 
 

Formål og mål med 2. modul er den studerende får en begyndende forståelse for det 
psykiske forsvar og hvordan det hænger sammen med fysiologi og krop. Den studerende skal 
kunne anvende de terapeutiske værktøjer til at styrke og udvikle klienternes mangelfulde 
forsvar (egen omsorg) så disse bliver bedre til at klare livets konflikter. 

Indholdet i 2. modul er 

Personligt indhold 
 Beskrivelse af det forsvar man selv er klar over man har og træning i at gøre det bedre 
 Følelsesmæssig opmærksomhedstræning 
 Kropsbevistheds-træning 
 Sansetrænings-øvelser 
 Behovsforståelse og træning 
 Forholdet mellem forsvar - følelser - behov - kontakt med andre 
 Personligt arbejde omkring hvordan man reagerer på impulsplan 
 i forhold til udefra kommende stimuli (eksemplificeret i spisesituation) 
 Forholdet til ens aggressioner og lyst. 
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Fagligt teoretisk indhold 
 Peter Schellenbaum om forladthed og svigt 
 Gretty Mirdal: Psykosomatik 
 Neurofysiologi 
 Anatomi 
 Freud oa: Psykisk forsvar 
 Patricia della Selva: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 
 Bo Jakobsen: Menneskers Livsløb 
 Perls: Gestalterapi: Introjektioner, projektioner og retroflektioner 
 Igra: Objektrelationer og Psykoterapi 
 Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 

Faglig teknisk træning 
 Klientcentreret terapi 
 Gestaltterapi 
 Introjektion-projektion-retroflektion 
 Styrkelse af forsvar 
 Træning i det psykosomatiske område 
 Træning i at arbejde med jeg´ets struktur 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 2. modul 
1. Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
2. Mangfoldiggjort oversat materiale om Carl Rogers terapi/teori 
3. Bo Jakobsen: Menneskers livsløb 
4. Leif Mousten: Identitet og udvikling 
5. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i Gestaltterapi 
6. Ludwig Igra: Objektrelationer og Psykoterapi 
7. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår. 
8. Gretty Mirdal: Psykosomatik 
9. Patricia della Selva Coughlind: Intensiv dynamisk kortidsterapi 
10 Anna Freud: Forsvarsmekanismer. 
11 Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab. 
12 Dublikeret materiale og Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme. 

1. år 3. modul: Angst. Den terapeutiske situation. Diagnoser 
 

Formål og mål med 3. modul den studerende lærer at håndtere og forstå sin egen angst 
og kan arbejde med klienters angst adfærds terapeutisk, gestaltterapeutisk og 
objektrelationsorienteret. Den studerende skal håndtere at have en fremmed udefra 
kommende klient i terapi og skal kunne styre den terapeutiske situation så klienten føler sig 
hørt set og forstået og til en vis grad mødt i sine behov for udvikling og styrkelse af jeg´et. 

Indholdet i 3. modul er 

Personligt Indhold 
 Forstå og bearbejde egen angst 
 Tåle kritik og vurderinger 
 Arbejde med egne følelsesmæssige problemer som forhindrer 
 det terapeutiske arbejde 
 Styre og tage ansvar for et andet menneskes udvikling og problemer 
 Se sine mangler ud fra forskellige perspektiver 
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Fagligt teoretiske indhold 
 Ludvig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
 Esben Hougaard: Kognitiv behandling af angst og panik 
 Anna Kåver: Social fobi 
 Modstand - forsvar - jeg-funktioner 
 Nuets betydning i det terapeutiske arbejde 
 Den terapeutiske relation 
 Overføring og modoverføring 
 Psykoterapiens historie 
 Michel Foucault: Archeology of knowledge 
 Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i gestaltterapi 
 5 former for forhold der kan forklare manglende handlinger 
 Overjegets udvikling 
 Ideal-jeg og real-jeg 
 Jeg´ets struktur 

Faglig teknisk træning 
 Arbejde kognitivt med angst 
 Lave kontrakt med en klient 
 Første møde med en ny klient 
 Arbejde med at diagnosticere klientens problemer 
 Vurdere betydningen af ens eget indre i forhold til klientens verden 
 Arbejde med nuet og følelserne 
 Begynde at styre og forstå modstandsarbejde 

Pensum og kursuslitteratur 
1. Esben Hougaard: Kognitiv behandling af angst og panik 
2. Anna Kåver: Socialfobi 
3. Ludwig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
4. Perls, Hefferline og Goodmann. Grundbog i gestaltterapi 
5. Duplikeret materiale om Freuds strukturelle teori og angst 
6. Duplikeret materiale og ideal-jeg og real-jegets udvikling 
7. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
8. Lisbeth Sommerbeck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
9. Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab. 

1. år 4. modul: Jegéts udvikling. Symbiose. Individuation. Integration. 
Syntese 
 
Formål og mål med 4. modul er at den studerende skal lære at håndtere de 
følelsesmæssige og strukturelle komponenter der viser sig i terapien og som stammer fra den 
tidlige jeg-dannelse. Den studerende arbejder videre med den klient han havde på sidste 
modul og han fordyber processen og ser på individuering og modstand og forsvar. 

Indholdet i 4. modul er  

Personligt indhold 
 Min mor og faders betydning i mit indre 
 At gøre mig fri 
 At lave en differentieret individuering 
 At forstå min egen forsømthed 
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 At blive selvansvarlig 

Fagligt teoretisk indhold 
 Ludvig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
 Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
 Yalom: Existentiel Psykoterapi 
 Leif Mousten: Identitet og udvikling 
 Jean Liedloft: Kontinuumbegrebet 
 Bo Jakobsen: Menneskers livsløb 
 Nuet og fortiden 
 Internalisering og externalisering 
 Projektiv identifikation 
 Psykoterapiens historie 

Faglig teknisk træning 
 At arbejde med individuering 
 At arbejde med projektioner 
 At arbejde med den terapeutiske relation direkte 
 At arbejde med modstand og fordybelse 
 Følelser og forsvar 
 Konflikter og syntese 
 At fastholde klienten i modstandsarbejde 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 4. modul 
1. Ludwig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
2. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i gestaltterapi 
3. Lisbeth Sommerbeck: Klientcentreret Terapi i psykiatrien 
4. Dublikeret materiale om jeg´ets udviklingshistorie 
5. Yalom: Exsistentiel psykoterapi 
6. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
7. Jean Liedloft: Kontinuumbegrebet 
8. Leif Mousten: Identitet og udvikling 
9. Bo Jakobsen: Menneskers livsløb 

 

1. år 5. modul: Selvdestruktivitet. Følelser. Behov. Handlinger 
 

Formål og mål med 5. modul at den studerende lærer ar se, kontakte og bearbejde de 
centrale steder - klienten har opgivet sig selv. Den studerende har en ny klient udefra i terapi 
og skal styre den terapeutiske situation, så klienten føler sig set, hørt og forstået. Den 
studerende skal lave en kontrakt med klienten og i fællesskab med klienten udvikle og styrke 
vedkommendes jeg. 

Indholdet i 5. modul er 

Personligt indhold 
 At bearbejde sin egen resignation og opgivelse 
 At blive fortrolig med og godt kunne lide sine egne aggressioner 
 At forstå betydningen af at sørge 
 At se sin egen selvdestruktivitet og blive motiveret til at gøre noget ved den 
 Lære at agere og reagere så man bliver tilfreds 
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Fagligt teoretisk indhold 
 Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen - befri livsenergien 
 Ludvig Igra: Psykoterapi på liv og død 
 Michael Balint: Grundbristen 
 Gorsky: Hvordan man forbliver ædru 
 Gorsky: Benægtelse en grundbog 
 Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
 Karakterforandringer i teori og praksis 
 Michel Foucault: 
 Psykoterapiens Historie 
 Narcissistiske forstyrrelser og borderline 
 Personlighedsforstyrrelser 
 Selvmord 
 Psykosomatik 
 Depression 

Faglig teknisk træning 
 Øve sig i at arbejde med forholdet mellem behov og følelser 
 Forstå indre forhindringers betydning 
 Bearbejdning af depressioner og opgivelser 
 Motivere til selvansvarlighed 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 5. modul 
1. Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen – befri livsenergien 
2. Ludvig Igra: Psykoterapi på liv og død 
3. Michael Balint: Grundbristen 
4. Gorsky: Hvordan man forbliver ædru 
5. Gorsky: Benægtelse en grundbog 
6. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
7. Craig Nakken: Den addiktive personlighed 
8. Michel Foucault: 
9. Duplikeret materiale 

 

2. år 6. modul: De dybe indre konflikter. Det tidlige mor-barn forhold. 
Omsorgssvigt 
 

Formål og mål med 6. modul at den studerende lærer at forstå den tidlige tilknytnings 
betydning for den menneskelige fungeren. Den studerende skal lære hvordan man 
terapeutiske bearbejder udviklingsforstyrrelser forårsaget af mangler og traumatiske forhold i 
relation til den tidlige mor-barn tilknytning. 

Indholdet i 6. modul er  

Personligt indhold 
 Hvad far og mor ikke gav det skal jeg selv! 
 Bearbejdning af de tidlige tilfredsstillelsesmønstre 
 At kunne åbne sig for at tage imod 
 At ville være helt samme med sig selv på godt og ondt 
 At elske sig selv 
 At lade andre betyde noget 
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 At være sig selv og sammen 

Fagligt teoretisk indhold 
 Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen 
 Daniel Stern: Moderskabskonstellationen 
 Jean Ayres: Sanseintegration hos børn 
 Harville Hendrix: Kærlighed og samliv 
 Gendlin: Fokusering 
 Kriser og forandringer 
 Sociale færdigheder 

Faglig teknisk træning 
 At arbejde med retroflektioner 
 At arbejde med skabelse af selvansvarlighed 
 At skabe tilgang til fortrængte, regressive dynamiske områder 
 At arbejde med kropssymptomer 
 At få klienten til at give sig hen til sig selv 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 6. modul 
1. Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen 
2. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår 
3. Daniel Stern: Moderskabskonstellationen 
4. Jean Ayres: Sanseintegration hos børn 
5. Harville Hendrix: Kærlighed og samliv 
6. Gendlin: Fokusering 
7. Margrethe Broden: Mor-barn i ingenmandsland 
8. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
9. Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab. 

 

2. år 7. modul: Den terapeutiske situation. Det terapeutiske forløb. 
Den menneskelige udvikling 
 

Formål og mål med 7. modul at den studerende skal lære og forstå hvad en terapeutisk 
gennemarbejdning betyder. Den studerende skal opnå en forståelse at et terapeutiske forløbs 
faser og hvordan terapi og mennesker nutidssituation skal hænge sammen. 

Indholdet i 7. modul er  

Personligt indhold 
 At gennemarbejde et problem så det ikke findes mere 
 At være i livs processen - i nuet 
 At bearbejde dårlige vaner 
 At se sin egen rolle i skabelsen af de problemer man har 

Fagligt teoretisk indhold 
 Ornstein og Sobel: Sund fornøjelse 
 Diane Ackermann: Sansernes natur 
 Perls, Hefferline og Goodmann: grundbog i Gestalt 
 Peter Schellenbaum: De uelskedes sår 
 Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen - befri livsenergien 
 Irving Yalom: Kærlighedens bøddel 
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 Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
 Patricia della Selva Coughlinn: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
 Gennemarbejdning 
 Afslutning af et terapeutisk forløb 

Faglig teknisk træning 
 At gennemarbejde et problem 
 At blive ved 
 At udfordre og konfrontere klienten 
 At reflektere og vurdere den terapeutiske kvalitet 
 At afslutte den terapeutiske relation 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 7. modul 
1. Ornstein og Sobel: Sund fornøjelse 
2. Diane Ackermann: Sansernes natur 
3. Perls, Hefferline og Goodmann: grundbog i Gestalt 
4. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår 
5. Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen - befri livsenergien 
6. Irving Yalom: Kærlighedens bøddel 
7. Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
8. Patricia della Selva Coughlinn: Intensiv dynamisk korttidsterapi 

 

2. år 8. modul: Tro og religion i det terapeutiske felt. Den ydre verden 
og den indre virkelighed. Kærlighedens psykologi. Afviklingen af den 
terapeutiske relation 
 

Formål og mål med 8. modul at den studerende lærer at arbejde med tro og troens 
betydning i det terapeutiske felt. Hvordan styrker man hengivelsesevnen? Hvordan kan man 
tænke anderledes? Hvordan interagerer den indre verden og den ydre virkelighed? 

Derudover skal den studerende bevise sin personlige og faglige kompetence ved en eksamen 
der er mundtlig og han skal bedømmes på en opgave han har afleveret skriftligt i en intern 
bedømmelse på instituttet. 

Indholdet i 8. modul er  

Personligt indhold 
 At kunne tænke anderledes 
 Den personlige tros betydning 
 Styrkelse af hengivelses evne 
 Fremstilling af egen etik 
 Fremstilling af egen terapeutisk stil 
 Bevise ens terapeutiske og personlige kompetence 

Fagligt teoretisk indhold 
 Robert de Ropp: Mesterspillet 
 Ludwig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
 Ludwig Igra: Psykoterapi på liv og død 
 Peter Schellenbaum: De uelskedes sår 
 Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen 
 Patricia della Selva Couglin: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 
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 Otto Kernberg: Outer world - inner reality 
 Det nye testamente 
 Terapeuten som overgangsobjekt 
 Afviklingen af den terapeutiske relation 
 Troen og den fysiske og psykiske sundhed 

Faglig praktisk træning 
 Styre en klient hen mod større hengivelses evne 
 Arbejde med menneskers tænkning 
 Arbejde med forholdet mellem den ydre verden og den indre virkelighed 
 Arbejde med menneskers transpersonelle oplevelser 
 Arbejde med menneskers evne til at være i positive følelser 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 8. modul 
1. Robert de Ropp: Mesterspillet 
2. Ludwig Igra: Objektrelationer og psykoterapi 
3. Ludwig Igra: Psykoterapi på liv og død 
4. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår 
5. Peter schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen 
6. Patricia Delle Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
7. Otto Kernberg: Inner World - Outer reality 
8. Det nye testamente 

 

Opgave og eksamen 
Intern bedømmelse 

 

I-T uddannelsens sidste 2 ½ år 
Del 2 af den 4 årige uddannelse til individual- og par terapeut (I-T) 

Efter de første 1 ½ år skal man, for at blive eksamineret og derigennem uddannet til 
psykoterapeut, gennemføre et 2.5 årig forløb der fuldfører uddannelsen til "Individual-/par 
terapeut i Gestaltanalyse".  

Det 2.5 årige forløb tager specielt sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der 
består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende indviduel terapi. 

De personlige kompetencer der opnås består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og 
være sammen med sig selv ud fra alle de perspektiver og begreber den individuelle 
terapeutiske setting lægger op til. 

De faglige kompetencer består i at kunne lave individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset 
den enkelte klient. Og at kunne lave parterapi 

Og den studerende skal gennem skriftlige og mundtlige eksaminer dokumentere teoretisk 
indsigt og faglige kompetencer. 

Det faglige indhold som vil blive gennemgået og afprøvet og indlært: 
1. At forstå og anvende kognitiv terapi 
2. At forstå og anvende assesment metoder  
3. At forstå og anvende psykiatriske diagnoser 
4. At lære at skrive en klient journal 
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5. At forstå og anvende begreber om jeg-funktioner til at styrke jeg´et hos de klienter man 
arbejder med 
6. At forstå psykoterapiens historie og samfundssammenhæng 
7. At kunne forstå og anvende adfærdsterapi 
8. At kunne forstå og arbejde med forsvar og angst 
9. At kunne forstå og arbejde med depressioner, misbrug, personlighedsforstyrrelser 
10. At forstå hvilke problemer der findes i forskning om terapiudbytte 
11. At kunne anvende præterapeutiske teknikker 
12. at kunne interviewe og teste klienter og lave en behandlingsplan og give en prognose 
13. At kunne anvende test om sociale færdigheder til at skabe kompetence hos klienter 

 

I-T uddannelsens sidste 2 ½ år er en faglig praktisk og teoretisk uddannelse hvor den 
studerende har klienter i forløb med sideløbende teoretisk og praktisk undervisning, træning 
og supervision, der vil blive arbejdet personligt i det omfang, det skønnes nødvendigt og den 
studerende følger selv et terapeutisk individuelt forløb. 

I-T uddannelsen afsluttes med en eksamen med ekstern censurering, hvor de studerende 
udarbejder en hovedopgave om de terapeutiske forløb de har lavet og tematiserer nogle 
aspekter, derudover vil der være en teoretisk skriftlig eksamen og hele forløbet afsluttes med 
en certificering. 

Den certificerede terapeut har således først gennemgået et personlig-fagligt forløb, hvor den 
studerende gennem 2 år har lært sig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige 
terapeutiske strategier som anvendes i terapeutisk praksis.  

Den studerende har udøvet terapi under supervision på udefra kommende klienter såvel som 
på sine medstuderende. Efter bestået grunduddannelse er terapeuten parat til at modtage 
klienter og arbejde med forløb under supervision. 

Efter de første 1½ år har den certificerede terapeut gennemført et 2 ½ årigt forløb der 
fuldfører uddannelsen til "Individuel Terapeut i Gestaltanalyse". Herunder har terapeuten 
gennem skriftlige og mundtlige eksaminer dokumenteret teoretisk indsigt og faglige 
kompetencer. 

Det 2 ½ årige forløb har specielt taget sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde 
der består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende indviduel terapi. 

De personlige kompetencer der er opnået, består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og 
være sammen med sig selv ud fra alle de perspektiver og begreber den individuelle 
terapeutiske setting lægger op til. 

De faglige kompetencer består i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset 
den enkelte klient. 

Programmet består af 11 x 4 døgn's kurser fordelt over 2 1/2 år med møder i mindre grupper 
ind i mellem som en obligatorisk del. 

De enkelte delkurser kaldes moduler og har hvert sit formål og forløb. 

Uddannelsens sidste 2 ½ år er bygget op på den måde, at den ialt består af 5 moduler af 50 
timers internat og 6 moduler af 58 timers internat + små obligatoriske træningsgrupper og 
læsegrupper mellem gangene, derudover har de studerende klienter i terapi som de modtager 
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supervision i forhold til og skriver opgaver om og så går de studerende i individualterapi 
minimum 2 gange i måneden. 

 

3. år 9. modul: Kognitiv terapi. Kognitive behandlingsformer. 
Situationsterapi. Adfærdsterapi. Assesment metoder. Det indledende 
interview. Udarbejdelse af behandlingsplan 
 

Formål og mål med 9. modul er at den studerende med udgangspunkt i de 1 ½ første års 
teori og metodetræning lærer at anvende forskellige former for assesment i indledende 
interview. Den studerende lærer at bringe oplysninger frem, der kan bruges til at lave en 
behandlingsplan og give en prognose. Den studerende lærer først derefter at lave kognitiv 
terapi, så vedkommende kan starte nogle kognitiv terapeutiske forløb med nogle klienter. 

Indholdet i 9. modul er  

Personligt indhold 
 Opleve betydningen af et omhyggeligt tilrettelagt, langvarigt indledende 
 Interview 
 Arbejde med problemsituationer 
 Blive set og hørt og forstået i små detaljer 
 Forstå hvordan tanker-følelser-impulser og handlinger hænger sammen 
 at tænke anderledes 

Fagligt teoretisk indhold 
 Leigh McCollough: Terapeutisk checkliste 
 Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
 Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
 Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy 
 Leopold Bellad: Manual for intensive brief and emergency psychotherapy 
 Irene Oestrich: Test om sociale færdigheder 
 Livskompetence test 
 101 defences 
 Forskning om tests og evalueringsværktøjer 
 Psykodiagnostik 
 Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
 Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
 Davanloo 
 Overføring og modoverføring 
 Teori og metode om de forskellige elementer i kognitiv terapi 
 Teori og metode om adfærdsterapi 
 Teori om sammenligning mll kognitiv terapi og andre terapiformer 
 Subjektive måleinstrumenter 
 Teori om motivationsprincipper (Epstein) 
 Psykoterapiens historie og samfundssammenhæng 
 Anna Kåver: Social fobi 
 Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
 Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
 Irene Oestrich: Tankens Magt 
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Faglig teknisk træning 
 Træning i interviewteknik 
 Træning i vurdering af informationer fra assesmentskalaer 
 Træning i at vurdere jeg – funktioner 
 Træning i stress håndtering 
 Træning i adfærdsterapi 
 Træning i skabelsen af et gensidigt ansvarligt samarbejdsmiljø 
 Supervision af terapeutiske forløb 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 9. modul 
1. Leigh McCollough: Terapeutisk checkliste 
2. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
3. Leopold Bellak: Ego function assesment a manual 
4. Leopold Bellad: The Broad sco of ego function assesment 
5. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy 
6. Leopold Bellad: Manual for intensive brief and emergency psychotherapy 
7. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
8. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
9. Irene Oestrich: Test om sociale færdigheder 
10.Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
11.Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
12.Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
13.David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
14.Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne  
15. Anna Kåver: Social fobi  
16. Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik  
17. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer  
18. Irene Oestrich: Tankens Magt  
19. Irene Oestrich: Grundbog i kognitive metoder  
20. Pia Callesen: Lev mere tænk mindre (Meta kognitivt)  
21. Duplikeret materiale 

3. år 10. modul: Behandling af panik og angst. Behandling af 
depression. Diagnostiske overvejelser. Supervision af terapiforløb 
 

Formål og mål med 10. modul at den studerende lærer at arbejde kognitiv terapeutisk 
med panik og angst og depressioner. Den studerende lærer at få indsigt i diagnostiske 
overvejelser om anvendelsen af kognitiv terapi sammenlignet med andre terapiformer. 
Derudover modtager den studerende supervision i forhold til de terapeutiske forløb 
vedkommende har i gang. 

Indholdet i 10. modul er  

Personligt indhold 
 Kortlægning af angst og depressions udløsende begivenheder 
 Kognitiv bearbejdning af disse 

Fagligt teoretisk indhold 
 Teori om angstbehandling 
 Teori om depressionsbehandling 
 Teori og metode om modstandsarbejde 
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 Sammenligning af kognitiv terapi og dynamisk terapi 
 Psykoterapiens historie og samfundsmæssige sammenhæng 
 Psykoterapiforskning 
 Evidensbaserede behandlingsformer 
 Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
 Anna Kåver: Social fobi 
 Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
 Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
 Irene Oestrich: Tankens Magt 
 Irene Oestrich: Sociale færdigheder 

Faglig teknisk træning 
 Træning i kognitiv terapi 
 Træning i angstbehandling 
 Vurdering af anvendelsen af kognitiv terapi 
 Træning i kognitiv angstbehandling 
 Træning i kognitiv terapeutisk depressionsbehandling 
 Supervision af klienter 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 10. modul 
1. Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
2. Anna Kåver: Social fobi 
3. Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
4. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
5. Irene Oestrich: Tankens Magt 
6. Irene Oestrich: Sociale færdigheder 
7. Dublikeret materiale 
8. Forskningsrapporter om psykoterapiforskning 

 

3. år 11. modul: Kognitiv behandling af misbrug. Psykodiagnostik. 
Dobbeltdiagnoser. Borderline. 
 

Formål og mål med 11. modul at den studerende lærer at arbejde kognitiv terapeutisk 
med misbrug og lærer at se på balancen mellem det kognitive og det dynamiske aspekt af 
behandlingen. Den studerende opnår en forståelse for misbrug som en sygdom og som en 
forsvarsmekanisme og ser at der er en anden skrøbelighed diagnose bagved og lærer at lægge 
en plan for behandlingen af denne anden diagnose også. 

Indholdet i 11. modul er  

Personligt indhold 
 Forstå og se forskel mellem brug og misbrug 
 Forstå grundlæggende svagheder i jeg´et, der gør misbrug muligt 
 Se misbrug som et forsvar 
 Se misbrug som en fejlprogrammering 

Fagligt teoretisk indhold 
 Psykoterapi - behandling - samfund 
 Dobbeltbehandling 
 Psykoterapi forskning 
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 Kognitiv og dynamisk terapi overfor hinanden 
 Terence Gorsky: Diverse bøger 
 Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
 Anna Kåver: Social fobi 
 Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
 Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
 Irene Oestrich: Tankens Magt 
 Irene Oestrich: Sociale færdigheder 
 Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser - om borderline 

Faglig teknisk træning 
 Misbrugsbehandling 
 De 12 trin 
 Psykofarmakologi 
 Prognostiske vurderinger 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 11. modul 
1. Terence T.  Gorsky:  Hvordan man forbliver ædru. 
2. Terence T.  Gorsky: Tilbagefaldsforebyggende terapi (arbejdsbog til håndtering af 

højrisiko situationer) 
3. Terence T.  Gorsky: Tilbagefaldsforebyggende terapi (arbejdsbog i håndtering af 

centrale personligheds- og livsstilsproblemer) 
4. Terence T.  Gorsky: Benægtelse (en vejledning for professionelle i håntering af 

benægtelse) 
5. Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
6. Anna Kåver: Social fobi 
7. Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
8. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
9. Irene Oestrich: Tankens Magt 
10.Irene Oestrich: Selvværd og nye færdigheder 
11.Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser - om borderline 

 

3. år 12. modul: Kognitiv terapi og personlighedsforstyrrelser. 
Miljøterapi. Sansetræning. Kognitiv træning. Psykoedukation. 
Psykoterapiens begrænsninger. Psykofarmakoligi 
 

Formål og mål med 12. modul er at den studerende stifter bekendtskab med 
personlighedsforstyrrelser og lærer at forstå psykoterapiens begrænsninger og hvilke former 
for behandling man kan lave i forhold til personlighedsforstyrrelser. 

Indholdet i 12. modul er  

Personligt indhold 
 At forstå psykoser og psykotisk struktur 
 At sætte grænser 
 At være virkelighedsorienteret 

Fagligt teoretisk indhold 
 Teori om personlighedsforstyrrelser 
 Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
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 Anna Kåver: Social fobi 
 Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
 Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
 Irene Oestrich: Tankens Magt 
 Irene Oestrich: Sociale færdigheder 
 Jeffrey E. Young: Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser 
 Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser - om borderline 
 Galskabens historie 
 Sultekunstnere 
 Garry Prouty: Præ-terapi 
 Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 

Faglig teknisk træning 
 Anvendelse af præterapeutiske teknikker 
 Træning i kognitiv træning 
 Træning i sociale færdigheder 
 Supervision 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 12. modul 
1. Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
2. Anna Kåver: Social fobi 
3. Esben  Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik 
4. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
5. Irene Oestrich: Tankens Magt 
6. Irene Oestrich: Selvværd og nye færdigheder 
7. Jeffrey E. Young:  Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser 
8. Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser - om borderline 
9. Galskabens historie 
10.Sultekunstnere 
11.Garry Prouty: Præterapi 
12.Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 

 

4. år 13. modul: Parterapi. Parforholdet. Konflikthåndtering. Den 
dynamiske fortids betydning for parforholdet. De karakteriologiske 
forskelles betydning for kvaliteten af parforholdet 
 

Formål og mål med 13 modul at den studerende lære at lave struktureret parterapi. At 
den studerende prøver evt med medbragt partner at være i denne form for intervention. 

Indholdet i 13 modul er  

Personligt indhold 
 Arbejde med sit parforhold på kurset 
 Evt med en anden kursist som midlertidig partner 

Fagligt teoretisk indhold 
 Teori om parterapi på psykoanalytisk grundlag 
 teori om parterapi på gestaltterapeutisk grundlag 
 Teori og metode i parterapi ud fra Institut for gestaltanalyse teorier 
 Harville Hendrix: Kærlighed og samliv 
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 Imago-terapi 
 Poula Jakobsen og Steen Visholm: Parforholdet 
 Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
 Psykoterapiens historie 
 Kommunikationsteorier 

Faglig teknisk træning 
 Træning i en systematisk model for parterapi der bruger elementer fra psykoanalysen, 

gestaltterapien, klientcentreret terapi 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 13 modul  
 
     1. Harville Hendrix: Kærlighed og samliv – Imago-terapi 
     2. Poula Jakobsen og Steen Visholm: Parforholdet 
     3. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme 
     4. Walther Kempler: duplikerede artikler 
     5. Duplikeret materiale om kommunikation 
     6. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i Gestaltterapi 
     7. Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser. 

4. år 14. modul: Ego-id-superego. Jeg funktioner i psykoanalytisk 
teori. Jeg-funktioner hos normale, neurotiske og skizofrene. 
Realitetstestning. Dømmekraft/vurderingsevne. 
 

Formål og mål med 14. modul er at den studerende får en grundig forståelse af begrebet 
jeg-funktioner i psykoanalytisk teori. Den studerende skal således kunne starte med adskille 
disse jeg-funktioner i den terapeutiske situation og bruge denne perspektivering som et 
interventionsfokus i forhold til klienterne. 

Indholdet i 14. modul er  

Personligt indhold 
• At kunne se og forstå jeg funktioner i konkrete situationer 
• Hvordan er min realitetstestning? 
• Hvor god er min vurderingsevne/dømmekraft? 
• Hvordan kan jeg forbedre disse funktioner? 

 

Fagligt teoretisk indhold 
• Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
• Leopold Bellak: Broad Perspective 
• Leopold Bellak: Intensive and Short-term theraphy 
• Psykoteraiens historie og samfundet 
• Wilhelm Reich: Fascismens massekultur 
• Patricia della Selva: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
• DSM II 
• Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 

Faglig teknisk træning 
• Psykodiagnostik 



32 
 

• Træning i forbedring af de 2 ovennævnte jeg-funktioner 
• Supervision af terapi forløb 
• Vejledning i journalskrivning 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 14. modul 
1. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
2. Leopold Bellak: Ego function assesment a manual 
3. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
4. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy 
5. Leopold Bellad: Manual for intensive brief and emergency psychotherapy 
6. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
7. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
8. Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
9. Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
10. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
11. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
12. Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
13. WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.  
14. Wilhelm Reich: Fascismens massekultur 
15. Otto Kernberg: Internal world and external reality 
16. Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relations-Forstyrrelser 

4. år 15. modul: Jeg funktioner i psykoanalytisk teori. Virkeligheds-
fornemmelse. Regulering og kontrol af drifter, affekter og impulser  
 

Formål og mål med 15. modul er at den studerende får en grundig forståelse af begrebet 
jeg-funktioner i psykoanalytisk teori. Den studerende skal således kunne starte med adskille 
disse jeg-funktioner i den terapeutiske situation og bruge denne perspektivering som et 
interventionsfokus i forhold til klienterne. 

Indholdet i 15. modul er  

Personligt indhold 
• At kunne se og forstå jeg funktioner i konkrete situationer 
• Hvor god er min fornemmelse af verden og mig selv/virkelighedsfornemmelse? 
• Hvordan er min regulering og kontrol af drifter, affekter og impulser? 
• Hvordan kan jeg forbedre disse funktioner 

Fagligt teoretisk indhold 
• Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
• Leopold Bellak: Broad Perspective 
• Leopold Bellak: Intensive and Short-term theraphy 
• Otto Kernberg: 
• Psykoteraiens historie og samfundet 
• Patricia della Selva: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
• Freud 
• DSM II 
• Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 

Faglig teknisk træning 
• Psykodiagnostik 
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• Træning i forbedring af de 2 ovennævnte jeg-funktioner 
• Supervision af terapi forløb 
• Vejledning i journalskrivning 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 15. modul 
1. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
2. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
3. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy  
4. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
5. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
6. Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
7. Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
8. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
9. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
10.Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
11.WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
12.Otto Kernberg: Internal world and external reality 
13.Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser 

4. år 16. modul: Jeg funktioner i psykoanalytisk teori. 
Objektrelationer. Tankeprocesser 
 

Formål og mål med 16. modul er at den studerende får en grundig forståelse af begrebet 
jeg-funktioner i psykoanalytisk teori. Den studerende skal således kunne starte med adskille 
disse jeg-funktioner i den terapeutiske situation og bruge denne perspektivering som et 
interventionsfokus i forhold til klienterne. 

Indholdet i 16. modul er  

Personligt indhold 
• At kunne se og forstå jeg funktioner i konkrete situationer 
• Hvor gode er mine objektrelationer? 
• Hvor gode er mine tankeprocesser? 
• Hvordan kan jeg forbedre disse funktioner? 

Fagligt teoretisk indhold 
• Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
• Leopold Bellak: Broad Perspective 
• Leopold Bellak: Intensive and Short-term theraphy 
• Otto Kernberg 
• Psykoteraiens historie og samfundet 
• Patricia della Selva: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
• DSM II 
• Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
• 101 forsvar 

Faglig teknisk træning 
• Psykodiagnostik 
• Træning i forbedring af de 2 ovennævnte jeg-funktioner 
• Supervision af terapi forløb 
• Vejledning i journalskrivning 
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Pensum og kursuslitteratur i forhold til 16. modul 
1. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
2. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
3. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy  
4. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
5. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
6. Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
7. Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
8. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
9. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
10.Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
11.WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
12.Otto Kernberg: Internal world and external reality 
13.Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser 

5. år 17. modul: Jeg funktioner i psykoanalytisk teori. Adaptiv 
regression i jeg´ets tjeneste. Forsvarsmekanismer. Stimulusbarriere 
 

Formål og mål med 17. modul er at den studerende får en grundig forståelse af begrebet 
jeg-funktioner i psykoanalytisk teori. Den studerende skal således kunne starte med adskille 
disse jeg-funktioner i den terapeutiske situation og bruge denne perspektivering som et 
interventionsfokus i forhold til klienterne. 

Indholdet i 17. modul er  

Personligt indhold 
 At kunne se og forstå jeg funktioner i konkrete situationer 
 Hvordan er min funktion "Adaptiv regression i jeg´ets tjeneste"? 
 Hvor god er min funktion "Defensiv/forsvarsmæssig fungeren"? 
 Hvor god er min funktion "Stimulusbarriere"? 
 Hvordan kan jeg forbedre disse funktioner? 

Fagligt teoretisk indhold 
 Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
 Leopold Bellak: Broad Perspective 
 Leopold Bellak: Intensive and Short-term theraphy 
 Otto Kernberg 
 Psykoteraiens historie og samfundet 
 Patricia della Selva: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
 DSM II 
 Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
 101 forsvar 

Faglig teknisk træning 
 Psykodiagnostik 
 Træning i forbedring af de 3 ovennævnte jeg-funktioner 
 Træning i at se samspillet mellem de 12 jeg-funktioner 
 Supervision af terapi forløb 
 Vejledning i journalskrivning 
 Vejledning i opgaveskrivning og eksamensprojekt 
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Pensum og kursuslitteratur i forhold til 17. modul 
1. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
2. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
3. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy  
4. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
5. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
6. Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
7. Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
8. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
9. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
10.Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
11.WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
12.Otto Kernberg: Internal world and external reality 
13.Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser 

4. år 18. modul: Jeg funktioner i psykoanalytisk teori. Autonom 
fungeren. Syntetisk integrativ fungeren. At mestre og være 
kompetent. Forholdet mellem jeg-funktionerne 
 

Formål og mål med 18. modul er at den studerende får en grundig forståelse af begrebet 
jeg-funktioner i psykoanalytisk teori. Den studerende skal således kunne starte med adskille 
disse jeg-funktioner i den terapeutiske situation og bruge denne perspektivering som et 
interventionsfokus i forhold til klienterne. 

Indholdet i 18. modul er: 

Personligt indhold 
 At kunne se og forstå jeg funktioner i konkrete situationer 
 Autonom fungeren 
 Syntetisk integrativ fungeren 
 Mestring og kompetence 
 Oplevelse af samspillet mellem de 12 funktioner 

Fagligt teoretisk indhold 
 Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
 Leopold Bellak: Broad Perspective 
 Leopold Bellak: Intensive and Short-term theraphy 
 Otto Kernberg 
 Psykoteraiens historie og samfundet 
 Patricia della Selva: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
 DSM II 
 Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
 101 forsvar 

Faglig teknisk træning 
 Psykodiagnostik 
 Træning i forbedring af de 3 ovennævnte jeg-funktioner 
 Træning i at se samspillet mellem de 12 jeg-funktioner 
 Supervision af terapi forløb 
 Vejledning i journalskrivning 
 Vejledning i opgaveskrivning og eksamensprojekt 
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Pensum og kursuslitteratur i forhold til 18. modul 
1. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
2. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
3. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy  
4. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
5. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
6. Johan Culberg: Dynamisk psykiatri 
7. Patricia della Selva Coughlin: Intensiv dynamisk korttidstrapi 
8. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
9. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
10.Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
11.WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
12.Otto Kernberg: Internal world and external reality 
13.Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser 

4 år 19. modul: Eksamen og uddannelsens afslutning 
 

Formål og mål med 19. modul at den studerende skriftligt og mundtligt viser sine 
personlige og faglige kompetencer og bliver bedømt efter 7-skalaen med ekstern censurering. 

Uddannelsen afsluttes med udlevering af uddannelses- og eksamensbevis for de der består. 

Indholdet i 19. modul er  

1. Forsvar af skriftlig hovedopgave 
2. Kompetence eksamen 
3. Ekstern censurering 

 

Personligt indhold 
7 skalaen i forhold til personlig og faglig udvikling og kompetence 
 

Fagligt teoretisk indhold 
A. Skriftlig hovedopgave 

B. Mundtligt forsvar 

C. Skriftlig eksamen 

D. Ekstern censurering 

 

Faglig teknisk træning 
Ingen 

 

Pensum og kursuslitteratur i forhold til 18. modul 
1. Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien 
2. Mangfoldiggjort oversat materiale om Carl Rogers terapi teori 
3. Bo Jakobsen: Menneskers livsløb 
4. Leif Mousten: Identitet og udvikling 
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5. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i Gestaltterapi 
6. Ludwig Igra: Objektrelationer og Psykoterapi 
7. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår. 
8. Gretty Mirdal: Psykosomatik 
9. Patricia della Selva Coughlind: Intensiv dynamisk kortidsterapi 
10. Anna Freud: Forsvarsmekanismer. Duplikeret materiale   
11. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme. 
12. Esben Hougaard: Kognitiv behandling af angst og panik 
13. Anna Kåver: Socialfobi 
14. Duplikeret materiale om Freuds strukturelle teori og angst 
15. Duplikeret materiale og ideal-jeg og real-jegets udvikling 
16. Duplikeret materiale om jeg´ets udviklingshistorie 
17. Yalom: Existentiel psykoterapi 
18. Jean Liedloft: Kontinuumbegrebet 
19. Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen - befri livsenergien 
20. Ludvig Igra: Psykoterapi på liv og død 
21. Michael Balint: Grundbristen 
22. Gorsky: Hvordan man forbliver ædru 
23. Gorsky: Benægtelse en grundbog 
24. Michel Foucault: Duplikeret materiale 
25. Daniel Stern: Moderskabskonstellationen 
26. Jean Ayres: Sanseintegration hos børn 
27. Harville Hendrix: Kærlighed og samliv 
28. Gendlin: Fokusering 
29. Margrethe Broden: Mor-barn i ingenmandsland 
30. Ornstein og Sobel: Sund fornøjelse 
31. Diane Ackermann: Sansernes natur 
32. Irving Yalom: Kærlighedens bøddel 
33. Patricia della Selva Coughlinn: Intensiv dynamisk korttidsterapi 
34. Robert de Ropp: Mesterspillet 
35. Otto Kernberg: Inner World - outer reality 
36. Det nye testamente 
37. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer 
38. Irene Oestrich: Tankens Magt 
39. Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri 
40. Forskningsrapporter om psykoterapiforskning 
41. Terence T.  Gorsky: Tilbagefaldsforebyggende terapi  
42. (arbejdsbog til håndtering af højrisiko situationer) 
43. Terence T. Gorsky: tilbagefaldsforebyggende terapi (arbejdsbog  

i håndtering af centrale personligheds- og livsstilsproblemer) 
44. Terence T. Gorsky: Benægtelse (en arbejdsbog i håndtering af Benægtelse) 
45. Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser - om borderline 
46. Irene Oestrich: Selvværd og nye færdigheder 
47. Jeffrey E. Young:  Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser 
48. Galskabens historie 
49. Sultekunstnere 
50. Garry Prouty: Præterapi 
51. Leigh McCollough: Terapeutisk checkliste 
52. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals 
53. Leopold Bellak: Ego function assesment a manual 
54. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment 
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55. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy 
56. 60. Leopold Bellad: Manual for intensive brief and emergency psychotherapy 
57. 61. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology 
58. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself) 
59. Irene Oestrich: Test om sociale færdigheder 
60. 64. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious 
61. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab 
62. Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne 
63. WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
64. Wilhelm Reich: Fascismens massekultur 
65. Otto Kernberg: Internal world and external reality 
66. Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser 
67. Otto Kernberg: Borderline og psykodynamisk psykoterapi 
68. Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab. 
69. Irene Oestrich: Grundbog i kognitive metoder 
70. Pia Callesen: Lev mere tænk mindre (Meta kognitivt) 
71. Craig Nakken: Den addiktive personlighed 

 

Eventuelle ændringer i modul indhold: 
Vi forbeholder os ret til at tilrette og forbedre modulernes indhold. Dette vil også kunne 
forekomme med udgangspunkt i hvad det enkelte holds deltagere har brug for at træne i. 

Derfor vil du kunne opleve at dele af modulets indhold kan være ændret ift beskrivelsen i 
håndbogen. Samlet set vil pensum blive udvidet med ændringen.  

Er ændringen tænkt permanent vil den komme med i næste redigering af håndbogen. 

 

Psykoterapeut uddannelsens samlede timeantal: 
 

Timeantal på grunduddannelsen: 

7 internatmoduler af 50 timer, 1 internatmodul af 58 timer plus 7 obligatoriske øve weekender 
a 14 timer. I alt for grunduddannelsen 506 timer 

Timetal på I T: 

5 internatmoduler af 50 timer, 6 internatmodul af 58 timer plus 10 obligatoriske øve 
weekender a 14 timer. I alt for I T 738 timer. 

 

Timetal i alt for den 4 årige psykoterapeutuddannelse: 1244 timer  

Teoretist & praktisk undervisning fordelt på: 

Selverfaring – Gruppesupervision – Strategi – Gruppeterapi - Klinisk terapi- Metode 

Derudover har den studerende: 238 timer selvstyret gruppetræning 

Dertil kommer det indledende basiskursus på 178 timer: 

3 internatmoduler a 50 timer plus 2 obligatoriske øve weekender a 14 timer. I alt: 178 timer 
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Optagelseskriterier 
Optagelseskriterier og dispensationsmuligheder skal være offentligt tilgængelige. IFGU er 
godkendt så studerende og færdiguddannede kan optages i FaDP 

OPTAGELSESKRITERIER 

Personer med dokumenteret træning og viden om psykologiske principper, erhvervet f.eks. 
gennem deltagelse i IFGU´s basiskursus, eller andet lignende. 

Det er centralt at man har en vis stabilitet i jeg-et, har en villighed til at se på og gøre det der 
skal til for at ens mangler og uforståenheder bringes i orden på det personlige plan. Så disse 
ikke går ud over mulige fremtidige klienter. 

Det er en forudsætning, at man er psykologisk minded, dvs. optaget af menneskets indre, ens 
eget og andres. Om optagelseskriterierne er opfyldt, vurderes ud fra ansøgernes deltagelse i 
basiskursus subsidiært gennem et optagelsesinterview med en underviser. 

Dispensation for optagelseskriterier. 
Der kan gives dispensation for de formelle baggrundsuddannelseskrav hvis ansøgeren kan 
dokumentere praktisk og teoretisk kompetence, der kan træde i stedet for. Der foretages en 
konkret vurdering i form af et interview med en underviser, understøttet af relevant skriftlig 
dokumentation. Interview og dokumentation skal tilsammen belyse om ansøgerens 
uddannelse, erhvervserfaringer og terapeutiske kvalifikationer er tilstrækkelige til optagelse. 

Indgang til grunduddannelsen er altså basis kursus eller noget tilsvarende. Adgang til I T er et 
bestået 1½ års forløb på grunduddannelsen. 

 

Undervisere 
Birdy Grosen Hylleberg 

 

Lene Jernov 

 

 

Praktiske oplysninger 
Tilmelding 
Tilmelding foregår ved skriftlig henvendelse gennem kontaktform på hjemmesiden 
gestaltuddannelser.dk eller via email gestaltuddannelser@gmail.com. Får vi henvendelsen 
telefonisk beder vi ansøgeren tilmelde sig skriftligt. 

Kontrakt 
Der udfærdiges en bindende kursus-/studiekontrakt ved tilmeldinger til kurser og studie. 

Pris for den samlede psykoterapeut uddannelse incl basis kurset. 
Samlet pris for basiskurset og hele den 4-årige psykoterapeutuddannelse inkl. moduler, logi, 
litteratur, eksamensbetaling, 90 timers egenterapi og tilmeldingsgebyr er ca. 148.000 kr. (Ret 
til justeringer forbeholdes.) 

Derudover betaler du selv for egen forplejning. 
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Uddannelsessted 
Institut for gestaltuddannelser  

Allingvej 55 8600 Silkeborg  

Tlf. 2491 7287  mail: gestaltuddannelser@gmail.com   www.gestaltuddannelser.dk 

CVR. 35910999   

Den Jydske sparekasse: 9560 4200116726 

Huset er bygget som ”Alling Kloster landhus” for herredsfuldmægtig Ewald Jopp i 1919 af Axel 
Hoeg-Hansen. Landhuset Alling kloster, ligger i et naturskønt område i skoven mellem 
Grauballe og Grønbæk nord for Silkeborg. Huset hører til området Alling kloster og er en del af 
et skovbrug med flere huse hvoraf dette er det største. 

 

Overnatning 
Der overnattes på stedet i enkelt samt fler-sengs værelser. 
Du skal selv medbringe lagen, pudebetræk og dynebetræk. 

Desuden håndklæder samt personlig pleje produkter som hårshampoo, barbergrej m.m. 

 

Fravær 
På alle kurser, uddannelse og gruppemøder forventer vi 100 % fremmøde.  
Ved samlet fravær over 10% kan man ikke gå til eksamen. 

Skulle du have utilsigtet fravær forsøger vi at hjælpe dig til at indhente det forsømte ved at du 
kan deltage disse timer på et andet efterfølgende hold. 

Ophør/udmeldelse / orlov 
Kursistens/den studerendes studieafbrydelse:  

a) Ved opsigelse af kursus/studieplads 50 dage før kursus/studieopstart vil kursisten/den 
studerende kun skulle betale indmeldelsesgebyret. Benyttes fortrydelsesfristen ophæves dette 
krav. 

b) Ved afbrud under studiet skal kursisten/den studerende dække skolens tab. Kursister som 
vælger at afbryde kurser/studie senere end 50 dage før studiestart eller undervejs på det 
tilmeldte kursus eller studie skal betale den samlede udgift til dette inden 8 dage. Dog kan 
derdispenseres med hensyn som beskrevet jf. c eller d.  

c) Skolen vil ved lægedokumenteret sygdom eller ved andre tungtvejende grunde efter skriftlig 
ansøgning kunne godkende midlertidig orlov fra kursus/studie. Modul, logi og anden betaling 
standses dermed midlertidigt. Den studerende har ret til at genoptage kurset/studiet inden 1 
år fra godkendelse af orlov. Hvis kursisten/den studerende, uden tungtvejende grundlag, ikke 
ønsker at fuldføre skal han/hun betale den resterende betaling for moduler, logi og andet 
inden 8 dage og kontrakten med skolen ophæves efter beløbets indbetaling.  

d) Skulle deltagelse i kursus/studie blive afbrudt på grund af uforudset alvorlig sygdom, som 
lægedokumenteret gør fremtidig deltagelse helt umulig, betales blot for det efterfølgende 
modul og logi og kontrakten ophæves derefter.  
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Formkrav:  

Ønsker kursisten/den studerende at afbryde midlertidigt eller opsige, skal dette sendes 
skriftligt til skolen. Og skolen skal bekræfte modtagelsen af den skriftlige anmodning om orlov 
eller opsigelse. 

Bevisbyrde  

Kursisten/den studerende har bevisbyrden og må dokumentere årsagen til studie-afbrydelsen i 
tilfælde af orlov med ret til midlertidig afbrydelse eller ved opsigelse.  

Skolens studieafbrydelse. 

Skulle skolen ophøre på grund af dødsfald eller alvorlig sygdom, eller hvis den nedlægges på 
grund af andre alvorlige situationer vil alle kontrakter blive opløst straks. Allerede indbetalte 
afgifter til skolen refunderes ikke i dette tilfælde.  

 

Studieråd: 
Det er studierådets opgave at være aktive i debatten og sikring af kvalitet i kurser og 
uddannelser på IFGU. Og det er desuden studierådets opgave at være i dialog med de øvrige 
kursister og studerende og viderebringe til ledelsen af IFGU. 

Medlemmerne af studierådet er studerende på uddannelsesholdene. Der vælges en 
repræsentant og en suppleant på uddannelsesholdet når dette starter. 

Studierådet holder to møder om året. Et i maj mdr og et i november mdr. Studierådet aftaler 
dato for disse møder med ledelsen og indkalder med en måneds varsel. 
Dagsorden laves af studierådet og sendes ud senest 10 dage før afholdelse. 

Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter: 

Valg af ordstyrer og referent 
Medlemmernes punkter til dagsorden, herunder henvendelser fra kursister og studerende. 
Ledelsens punkter til dagsorden 
Aftaler vedr næste møde. 

Referat sendes til ledelsen senest en uge efter afholdelse. Ledelsen sørger derefter at udsende 
til studierådets medlemmer. 

 

Eksamen og prøveformer: 

De første 1 ½ år har 3 prøver (modul 1 – 8). 

1’ste prøve: 2 terapeutiske forløb med klienter. Prøven foregår i praksis på følgende måde: 
Den studerende udøver terapi under supervision på udefrakommende klienter. 

Formålet er, at den studerende udvikler og demonstrerer sin personlige og faglige kompetence 
i det terapeutiske felt.  

Prøven bedømmes som bestået / ikke bestået 

 

2’ prøve: Skriftlig rapport om forståelsen af krop / gestaltterapi 
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Formålet er, at den studerende gennem sit skriftlige arbejde demonstrerer og tager stilling til 
sin forståelse af, hvad krop/ gestaltterapi er, på et fagligt og personligt plan. 

Prøven bedømmes som bestået / ikke bestået 

 

3’ prøve: Mundtlig prøve, hvor den studerende med udgangspunkt i den skriftlige rapport, 
beviser sin faglige og personlige kompetence i det terapeutiske rum.  

Formålet er, at den studerende demonstrerer sin faglige og personlige stillingtagen til og 
mestring af det terapeutiske felt. 

Prøven bedømmes som bestået / ikke bestået. 

 

I-T uddannelsen har 4 prøver (modul 9-19) 

1’ste prøve efter 4 moduler (det kognitive år): skriftlig opgave / rapport om et kognitivt forløb 
med en klient, hvor den studerende beskriver og redegør for at de kan føre en solid teoretisk 
velfunderet journal, indeholdende bearbejdninger og refleksioner. 

Opgavens omfang: 10-25-sider, inkl. bilag. 

Formålet er, at den studerende demonstrerer at man kan gennemføre et kognitivt forløb, på et 
teoretisk velfunderet grundlag 

Prøven bedømmes efter 7 skalaen, med intern evaluering.  

 

2’ prøve Afgangsprojekt: Skriftlig hovedopgave, hvor man med udgangspunkt i et eller flere 
individualterapeutiske forløb med klienter beskriver og redegør for overvejelser om: praksis, 
teori, refleksioner, videnskabsteori, etik og værdier. Opgavens omfang er på 25 – 50 sider. 

Formålet er at sikre at praksis, psykologiske teorier, videnskabsteori og etik har en 
sammenhæng i den studerendes refleksive rum.  

Prøven bedømmes efter 7 skalaen med eksterne censor. 

 

3’ prøve: Mundtligt forsvar af afgangsprojektet. 

Formålet er at den studerende demonstrerer at kunne begrunde teoretiske overvejelser og 
praksisanvendelse af metoder, i forhold til konkrete terapeutiske forløb. 

Prøven bedømmes efter 7 skalaen, med ekstern censor. 

 

4’ prøve: Én individuel terapi med vilkårlig klient, som klinisk laboratorieprøve. 

Formålet er, at den studerende demonstrer at kunne mestre en kontaktfuld, refleksiv 
terapeutisk praksis. 

Prøven bedømmes efter 7 skalaen, med ekstern censor. 
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Regler 
Vores regler gennemgås ved kursus/uddannelsesstart 

Fremmøde 

Der er 100% fremmødepligt, når man deltager i kurser og uddannelser og vi forventer at 
kursister/studerende møder til tiden, har slukket mobilen og deltager i undervisningen og 
øvelserne. 

Tavshedspligt 

Kursister/studerende har tavshedspligt om den information de får om hinandens liv. 
Tavshedspligten underskrives ved kursus/studiestart. 

Alkohol 

Kursisterne/de studerende må ikke indtage eller være påvirket af alkohol i undervisningstiden 
incl. middagspausen. Det er tilladt at nyde alkohol om aftenen efter endt undervisningstid, 
men kursister/studerende bør være opmærksomme på, at indtagelsen af alkohol ødelægger 
den virkning som undervisningen og arbejdet med sig selv i løbet af dagen har haft. 

Rusmidler 

Det er forbudt at bruge og være påvirket af rusmidler under opholdet og i perioderne i mellem 
modulerne. Instituttet har ret til at teste kursister/studerende for brug af rusmidler under 
opholdet. Overtrædelse af denne regel er bortvisningsgrund, det samme gælder hvis man 
nægter at lade sig teste for brug af rusmidler. 

Rygning 

Rygning er ikke tilladt indenfor, men skal foregå udenfor. Det samme gælder for E-cigaretter. 

Medicin 

Bruger du medicin bedes du oplyse, hvilken slags medicin du får. 

Samvær og sociale relationer 

Instituttet skal være et godt og rart sted for alle. Derfor tolereres ondsindet sladder, mobning, 
voldsom- og truende adfærd ikke. Overtrædelse af denne regel er efter konkret vurdering 
bortvisningsgrund og fysiske angreb er altid bortvisningsgrund og kan føre til politianmeldelse. 

Negativ overføring og forsvar 

I forbindelse med terapi og terapeutiske relationer vil der forekomme positiv og negativ 
overføring og modoverføring mellem terapeut og klient. Dette skal behandles som noget der 
bliver overført og man skal se det som sådan og behandle hinanden ordentligt og respektfuldt, 
ikke gå og være negativ og ond på hinanden men tale om det og bringe det i orden. 

Ledere, terapeuter, klienter, kursister og studerende skal behandle hinanden ordentligt.  

Instituttet ændrer sig løbende og der kan forekomme ændringer af regler eller tilføjelser. 
Fællesreglerne ovenfor er ikke udtømmende og vi lægger vægt på, at alle kursister/studerende 

bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i enhver situation. 
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Foreningen af Danske Psykoterapeutiske etiske regler 
Formål: 

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af patienter/klienter. 

§ 1. En psykoterapeut skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og 
respekten for klienten går forud for psykoterapeutens interesser. 

§ 2. Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der 
foreligger et klientforhold. 

§ 3. Psykoterapeuten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten både i grupper og under 
supervision. 

§ 4. Psykoterapeuten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade 
for en af parterne eller andre. 

§ 5. Psykoterapeuten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes 
samtykke. 

§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde 
aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt. 

§ 7. Psykoterapeuten må ikke udnytte sin funktion som terapeut, hverken til fordel for sig selv 
eller til skade for klienten. 

§ 8. Psykoterapeuten må ikke have intim eller privat omgang med en klient. Ligeledes skal 
forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal 
bevares fuldt intakt også efter afsluttet behandling. 

§ 9. Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle 
terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de 
problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har. 

§ 10. Psykoterapeuten har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en 
terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en 
anden terapeut. 

§ 11. Psykoterapeuten har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og 
efteruddannelse. 

§ 12. Hvis psykoterapeuten får personlige problemer, skal denne søge støtte til, hos 
egenterapeut og / eller supervisor vurdering af egen faglig habilitet. 

§ 13. Psykoterapeuten har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og 
andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til 
både myndigheder og kolleger. 

§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen. 

D. Advarsel 

E. Suspension af foreningen i en periode 

F. Eksklusion 

G. Anmeldelse til politi/embedslæge 
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Bestyrelsen sender afgørelsen til klager og indklagede. Såfremt det findes, at afgørelsen 
indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for 
medlemmerne. 

Hvis klagen frafaldes i forløbet, så afsluttes sagen umiddelbart herefter og information herom 
sendes af rådets sekretær eller mægler til indklagede og de øvrige medlemmer af etisk råd. 
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