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3. og 4. maj 2021 i Odense 
Grundkursus i emotionsfokuseret parterapi, del 2

v/ Jette Simon, psykolog og specialist i psykoterapi og supervision og leder 
af Washington DC Training Institute for Integrative Couples Therapy

Emotionsfokuseret parterapi (EFT-C) er en korttidsterapeutisk metode (8-20 sessioner) for par. Forskning 
viser, at restitutionsraten for par i løbet af 10-12 sessioner er 70-75 %, og 90 % af alle par viser betydelig 
forbedring. EFT-C er baseret på en oplevelsesfokuseret, humanistisk og klient-centreret model. Det er den 
mest afgrænsede og empirisk validerede parterapi inden for de seneste 25 år.
I løbet af kurset får du en introduktion til metoden og EFT modellens faser, trin og interventioner. Der er fo-
kus på at bruge tilknytningsteorien som indgang til at forstå de negative mønstre i parforholdet, og hvordan 
du med en emotionsfokuseret tilgang kan støtte parrene i at genetablere tryghed og kontakt.

Undervisningen er en kombination af oplœg, praksis og refleksion. Der er også mulighed for en live-sessi-
on med et af deltagernes par/klienter.

Bemærk, at kurset er 2. del af grundkurset og kun er åbent for deltagere, der har gennemført 1. del. 

Underviser: Jette Simon er cand. psych., specialist i psykoterapi og supervision og ICEEFT- godkendt EFT 
–instruktør og supervisor. Hun har mere end 40 års erfaring i at arbejde med par.
Hun er leder af Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi og leder af Washington DC Training Institute 
for Integrative Couples Therapy. Adjunct Professor.

Tid og sted:
Mandag d. 3.5. kl. 10.00-17.00 + tirsdag d. 4.5. 2021 kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe begge dage ½ time før 
kursusstart.
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (tæt ved banegården eller parkering ved Kvick-
ly). Se nærmere på www.moedecenter.dk

Deltagergebyr: 
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 3600. Andre 
medlemmer af DP kr. 4800. Andre akademikere kr. 6000. EAN-fakturering ikke mulig.

Bindende tilmelding: Senest den 31.02. 2021 via www.dpsp.dk.

Meritering:
Kurset kan efter afholdelse søges godkendt med 12 timer på det tværgående modul 3.99. Øvrige.  

Arrangører: DPSP, Fyn 
v/Henriette Rønhof Sloth, psykolog@henriettesloth.dk & Malene Hinrichsen

https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/forside/tilmelding/



