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Til Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer i anledning af 
DPSP´s 20 års jubilæum den 4. marts 2010. 

 
 
 

Optakten til dannelse af DPSP 
 
 
 
I foråret 1987 opfordrede Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening 
til at undersøge mulighederne for at etablere en fælles psykoterapeut uddannelse for psykiatere og 
psykologer. På det tidspunkt var der ingen formaliserede krav til psykologers efter-og 
videreuddannelse – vi havde ingen autorisation og ingen formel specialistuddannelse. 
 
Formændene for Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening indledte et samarbejde med 
henblik på at undersøge mulighederne for fælles formaliserede krav til uddannelse som 
psykoterapeut. 
 
Vi var en gruppe psykologer med lang psykoterapeutisk erfaring og uddannelse, som var utilfredse 
med, at disse forhandlinger foregik uden en åben dialog om det i Dansk Psykologforening. Vi 
indkaldte derfor i starten af 1989 alle interesserede til et møde på Gentofte Amtssygehus, for at 
drøfte vores muligheder for at påvirke processen. Der var stor tilslutning til mødet – psykologer fra 
hospitalssektoren, den sociale sektor, behandlingshjem etc. Der var bred enighed om, at der var 
brug for et forum, hvor vi kunne drøfte psykoterapi - uddannelses kriterier, formalisering af 
uddannelse, uddannelsesfora etc. At vi kunne være en slags ”tænketank”, som Dansk 
Psykologforening kunne trække på. 
 
I februar 1989 brød forhandlingerne mellem Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening 
sammen. Man måtte erkende, at der ikke var basis for en fælles psykoterapeutuddannelse. 
 
Ved Generalforsamlingen i DP i marts 1989 vedtog man en ny struktur, hvor Selskaber blev en 
mulighed. Vi så nu dette som det forum, hvor man kunne fortsætte drøftelserne, og eventuelt stå til 
rådighed for DP´s bestyrelse i den videre udvikling af krav til psykoterapeut uddannelse. Vi 
arbejdede i resten af 1989 på at lave vedtægter og i februar 1990 havde vi stiftende 
Generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Siden kom så Autorisationsloven og 
formaliserede krav til videreuddannelse i bl.a. psykoterapi.  
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