
 

 
 

 

DPSP  Den  20-06-2008  
att.: Werner Regli  J.nr. 07.04.11-3  
regli@mail.tele.dk  IA /bla 
  
  
 
 
 
Psykoterapeutisk Fagnævns godkendelse af kursus: 88011 Carol Broughton og Judith Woodhead, 
Anna Freud Center, London 
 
 
Kære DPSP v. Werner Regli og Mette Vinum 
 
 
Psykoterapeutisk Fagnævn har vurderet din ansøgning om godkendelse af kursus: 88011 ”Carol 
Broughton og Judith Woodhead, Anna Freud Center, London” 
 
der fandt sted i perioden: 
 
25. – 26. januar 2008, 12 timer 
 
til at indgå som en del af videreuddannelsen til specialist i: 
 
 
• Psykoterapi  
Kurset er godkendt i emneområde 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (30 timer)med 12 
timer. Det er en forudsætning at der er tale om en anden teoretisk referenceramme end den valgte 
hovedretning. 
 
Samt i gammel ordning i emneområde D 1.1 med 12 timer. 
 
Vedlægges informationsmateriale. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Brita Lauritzen  
Sekretær  

 



 

 
 

 

 
 

1. Vejledning til udbydere af korterevarende kurser       
For at der kan tages stilling til, i hvilket omfang et kursus kan anerkendes som led i den pågældende specialistuddan-
nelse, ønskes følgende punkter oplyst i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kurset i Dansk Psykolog For-
ening.  
   
1. Beskrivelse af formål  
Formålet med kurset skal beskrives. Det skal endvidere fremgå, hvilke specialistuddannelser kurset retter sig imod, her-
under i hvilket modul, kurset ønskes placeret, f.eks. i det tværgående modul.  
  
2. Beskrivelse af kursets temaer  
 
Indholdet af kurset skal specificeres i form af temaer/emneområder, fordelt på antal timer. Indholdet og timetallet skal 
nøje svare til det, der er fastlagt under det pågældende teoriområde i pjecen Dansk Psykolog Forenings Specialistud-
dannelser 2005.  
For at få et kursus godkendt på fællesmodulerne (kapitel 5, 10 og 17 i ovennævnte pjece) eller på det tværgående mo-
dul (Bilag A i pjecen) skal kurset indholds- og timetalsmæssigt nøje svare til det, der er fastlagt under de pågældende 
teoriområder.  
Kurser inden for ovenstående teoriområderne kan for så vidt godt foregå over flere dage, uger, måneder, så længe kur-
set er dækket ind indholds- og timetalsmæssigt når sidste kursusdag er gennemført.  
Ønskes kurser af kortere varighed end 12 timer godkendt, vil kurset evt. kunne godkendes under det tværgående mo-
dul, øvrige 3.99. eller på de enkelte specialistuddannelsers specialiseringsmoduler. Det er vigtigt her at oplyse, hvilke 
specialiseringsmoduler kurset henvender sig til, idet et kursus godt kan godkendes inden for flere specialistuddannel-
sers specialiseringsmoduler.  
  
Kurser der ønskes godkendt på fællesmodulerne (kapitel 5, 10 eller på det tværgående modul (Bilag A i pjecen) god-
kendes i Kursusudvalget. Kurser på kapitel 17 og kurser på specialiseringsmodulerne godkendes i de respektive Fag-
nævn. 
  
Kursusudvalgsmøder 2008
Kursusudvalget holder møde den 7. februar, den 14. april 2008 og den 11. juni. Kurser der ønskes godkendt i forhold 
specialistuddannelsernes fællesmoduler skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før mødet. 
  
  
3. Beskrivelse af kursets form  
Der skal endvidere oplyses om undervisningsformen, f.eks. forelæsning, øvelser, metodetræning, rollespil etc.  
   
4. Beskrivelse af underviserne  
Kursusbeskrivelsen skal omfatte navne på alle undervisere. For undervisere som er godkendte specialister/supervisorer 
i Dansk Psykolog Forening, er det tilstrækkeligt at oplyse om dette.  
For øvrige undervisere skal der indsendes relevant curriculum vitae med oplysninger om uddannelse og anden kompe-
tencegivende erfaring. Det er et krav, at undervisere har en akademisk uddannelse.  
   
5. Beskrivelse af deltagergruppen  
Det skal af beskrivelsen fremgå, hvor mange kursusdeltagere, der maksimalt tillades. Endvidere skal deltagersammen-
sætningen angives, idet højst 25% af deltagerne må være ikke-akademikere. Andre akademikere end psykologer skal 
have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe. Ved undervisningsformer, 
der baserer sig på forskellige former for øvelse og træning, må der maksimalt være 25 deltagere.  
   
6. Beskrivelse af varighed/timetal  
Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå af kursusbeskrivelsen (f.eks. skal tid til frokost ikke 
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medregnes heri). En kursusdag fra f.eks. klokken 9-16 regnes således normalt som 6 undervisningstimer.  
Hvis kurset omfatter flere emner og/eller flere undervisere skal det specificeres, hvor mange timer hver underviser an-
vender på et givent emne.  
Der gøres opmærksom på, at kurset skal revurderes, hvis der foretages ændringer på de områder, der omtales ovenfor 
under punkt 1-5.  
  
   
7. Registrering og indberetning af kursusdeltagere  
En liste over hvem der har fået kursusbevis skal fremsendes til sekretariatet i Dansk Psykolog Forening. Kursisterne 
skal være identificeret ved deres medlemsnummer eller navn samt privatadresse. Kurset skal være identificeret ved titel 
og kursets journalnummer. Indberetningen bruges til en registrering af det enkelte medlems kursusaktiviteter, så alle 
medlemmer har mulighed for at få en aktuel uddannelsesstatus i forhold til en evt. igangværende specialistuddannelse.  
Indberetningen sendes til sekretær Brita Lauridsen, bla@dp.dk eller Gitte Jensen, gje@dp.dk
  
  
8. Gentagelser af tidligere godkendte kurser 
Ved en eller flere gentagelser af et godkendt kursus er godkendelsen fortsat gældende, såfremt kurset lever op til de til 
bestemmelser som Specialistuddannelsesudvalget og Kursusudvalget løbende vedtager. Desuden er det en forudsæt-
ning at der ikke foretages nogen form for ændringer i kurset, hverken hvad varighed, indhold, underviser mv. angår.   
   
På Kursusudvalgsmødet den 14. juni 2007 blev det så besluttet, at en forudsætning for godkendelse af kurser på de fæl-
les børne- og voksenmoduler, arbejds- og organisationsmodulet og det det tværgående modul, Bilag A i pjecen, er at 
kurset lever op til det beskrevne i pjecen Specialistuddannelser 2005 såvel hvad emneindhold samt timetal angår, og 
desuden er udtømmende for det beskrevne emne. Kurser der udbydes på færre timer, eller med et andet eller ikke ud-
tømmende indhold end det beskrevne, kan efter denne dato ikke opnå godkendelse. Dette gælder også ved gentagelser 
af kurser der har søgt og opnået godkendelse forud for denne vedtagelse.  
   
Ved gentagelse af kurser godkendt til brug i de enkelte fagnævns specialemoduler gælder, at gentagelser godkendes så-
fremt de lever op til fagnævnets til enhver tid fastsatte retningslinier som beskrevet i pjecen.  
   
Ved gentagelse af et kursus skal der indsendes oplysninger om kurset, herunder dato for afholdelse, til sekretariatet. 
Der vil efterfølgende blive givet en tilkendegivelse af godkendelsen. Dansk Psykolog Forenings fremmøderegler for-
udsættes overholdt. Deltagerlister fremsendes til sekretariatet efter afholdt kursus.  
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