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IndlednIng

denne studiehåndbog har til formål at give dig en række væsentlige  
oplysninger om hypnose skolens & Psykoterapeut Akademiets ”hypnose 
Psykoterapeut” uddannelse. 

Vi opfordrer dig til at orientere dig godt i håndbogen, idet den bidrager til 
et fagligt overblik over uddannelsen. samtidig besvarer den mange prak-
tiske spørgsmål. det forventes, at studiehåndbogen læses før studiets op-
start, således at den studerende har dannet sig et overblik over studiets 
opbygning. 

Af samme årsag opfordrer vi dig også til jævnligt at vende tilbage til  
studiehåndbogen i løbet af dit studie. Vi vil sørge for, at den nyeste version 
af studiehåndbogen til enhver tid er tilgængelig for skolens studerende.

Uddannelseslederen har kompetence til at dispensere fra studiehånd-
bogens ordlyd inden for rammen af de faglige kvalitetskriterier og den 
underskrevne uddannelseskontrakt. 

sektioner:

1. formål – Mission - Vision

2. Uddannelsens struktur og indhold

3. hypnose Psykoterapeut uddannelsens samlede timeantal

4. Undervisere

5. Praktiske oplysninger

6. eksamen

7. Modulbeskrivelser

8. Begreber

9. godkendelser

10. etiske retningslinjer og regelsæt for god klinisk praksis

11. links
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forMÅl - MIssIon - VIsIon

Velkommen til hypnose skolen & Psykoterapeut Akademiet og til en pro-
fessionel psykoterapeutisk uddannelse på 4 spændende år.

hypnose skolen blev grundlagt i 1998. siden er hypnose skolen vokset 
støt, og i årenes løb har vi introduceret hypnose, selvhypnose og nlP 
til	 rigtigt	 mange	mennesker,	 samt	 uddannet	 flere	 hundrede	 dygtige	 og	
velkvalificerede	NLP-	 og	Hypnoterapeuter.	 Seneste	 skud	på	 stammen	er	
Psykoterapeut Akademiet, som kom til sammen med psykoterapeutuddan-
nelsen, og som hører under hypnose skolen. Uddannelsen udbydes af 
såvel hypnose skolen som af Psykoterapeut Akademiet. 

Mål & Vision

hypnose skolens mål er at udbrede kendskabet til de effektive og 
dybdegående	 metoder,	 der	 findes	 i	 Hypnose,	 Hypnoterapi	 og	 NLP.	 
Dette	gør	vi	bl.a.	ved	at	uddanne	dygtige	og	velkvalificerede	Hypnotisører,	 
hypnoterapeuter og nlP-terapeuter. 

Visionen er at hjælpe mennesker til udvikling, livskvalitet og glæde. Vi har 
derfor skabt et stort og bredt udbud af kvalitetsuddannelser og kvalitets-
kurser inden for hypnose, nlP og psykoterapi.

formål & Mission

et af hypnose skolens formål er at skabe veluddannede hypnoterapeuter 
og Psykoterapeuter på et højt fagligt niveau. derfor har vi, som de eneste 
i danmark, skabt uddannelsen hypnose Psykoterapeut, en patenteret titel.  
 
Uddannelsen er et nyskabende og banebrydende koncept, der indeholder 
metoder, som er nye i danmark. Med denne uddannelse vil du få en stærk 
og meget omfattende ”håndværksmæssig” baggrund som terapeut og 
kan med høj kompetence udføre hypnoseterapi. 
 

1
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Du erhverver dig 5 uddannelser i én under de 4 studieår

•	 hypnoterapeut & nlP Practitioner, 2 selvstændige uddannelser

•	 Master hypnoterapeut & nlP Master Practitioner, 2 selvstændige 
  uddannelser

•	 4 årig hypnose Psykoterapeut, hvorefter du har mulighed for at  
  blive reg. Psykoterapeut (Læs mere under punkt 8. Godkendelser)

formålet med den 4-årige hypnose Psykoterapeut uddannelse på hypnose 
skolen / Psykoterapeut Akademiet er desuden at uddanne psykoterapeuter, 
der kan udøve nlP og hypnose psykoterapi med en høj faglighed, moral 
og	etik.	Du	bliver	grundigt	trænet	i	at	finde	terapeutiske	helhedsløsninger	
på en etisk forsvarlig måde. hypnose Psykoterapeut uddannelsen tager  
udgangspunkt i at møde klienten der, hvor han eller hun er, at orientere sig 
i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer, for herefter at vælge 
metode/teknik, i forhold til hvad der bedst hjælper klienten. 

nlP arbejder ud fra god rapport (at være på bølgelængde), som er base-
ret på tillid og tryghed. Uden rapport er det svært at udføre et godt psy-
koterapeutisk arbejde. hypnose Psykoterapeutuddannelsen er baseret på 
helhedsorienteret psykologi og psykoterapi. 

et forløb, der er i overensstemmelse med uddannelsens formål. det er des-
uden vigtigt, at den studerende arbejder efter hypnose skolens gældende 
etiske regler.

Undervisnings-, arbejds- og prøveformer

Undervisningen på studiet tager afsæt i empowerment-metoden. det be-
tyder, at alt teoretisk stof, der bliver gennemgået på studiet, også bliver 
vist i øvelser i form af demoer og andre metoder, der sikre, at stoffet 
bliver implementeret både i teori og praksis samt prøvet på ”egen krop”.  
Undervisningen og diverse demoer/øvelser foregår på skolen. Parallelt vil 
der være hjemmearbejde i form af øvelser og træning på klienter.
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Med den 4-årige hypnose Psykoterapeut uddannelse får du en uddan-
nelse med stor faglighed og et timeantal, der sikre dig en seriøs og  
længerevarende uddannelse (Se mere under Hypnose Psykoterapeut 
uddannelsens samlede timeantal for de 4. studieår). 

Under uddannelsen gennemgår du en personlig udviklingsproces. 
du får overblik og viden inden for forskellige psykologiske retninger.  
herved sikres, at du får en bred forståelse for sindets mekanismer og den 
neuropsykologiske tilgang. 

hypnose skolens 4-årige eksaminerede Psykoterapeut uddannelse bygger 
på teori, personlig udvikling og praktisk erfaring. dette er implementeret 
i en helhed, så terapeuten er i stand til at vurdere hvilke interventioner/  
metoder, der kan anvendes på baggrund af den viden terapeuten har  
erhvervet sig om symptomerne.

der er fokus på den enkelte studerendes personlige ansvarlighed og egen 
trivsel, samt en bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer,  
mønstre og udviklingspotentialer.

Den	studerende	bliver	trænet	i	at	identificere	og	kvalificerer	sig	til	at	arbejde	
med lettere depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og 
krisetilstande, diverse overgreb, spiseforstyrrelser m.m. af lettere til moderat 
karakter. 

Den	 studerende	 bliver	 desuden	 trænet	 i	 at	 identificere,	 men	 uddan-
nes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression,  
alvorlige spiseforstyrrelser og andre tilstande med alvorligt misbrug, ej  
heller at varetage tilstande med suicidal fare, borderline strukturer og  
andre personlighedsforstyrrelser, samt dyssociale personlighedstyper  
og mere psykotiske tilstande.
  
På de to første studieår opnår den studerende en forståelse af nlP og  
hypnose, integration af teoretisk indsigt, samt en indsigt i egne psykologiske 
mønstre, som er en forudsætning for at kunne skelne imellem sig selv og 
klienten i den terapeutiske proces. 

der lægges vægt på, at den enkelte studerende tager ansvar for sig selv, 
respekterer andres model af verden, og har vilje til at bryde de modstande, 
der naturligt opstår i en udviklingsproces. 
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efter grunduddannelsen er den studerende professionel terapeutisk be-
handler med en klar bevidsthed omkring egne kompetencer, og kan herefter 
arbejde terapeutisk med hypnose og nlP på et etisk forsvarligt grundlag.

hypnose Psykoterapeut uddannelsen giver dig mulighed for at hjælpe  
andre mennesker til at forstå, hvem de er, og hvordan de kommer til at leve 
deres liv fuldt ud og blive mere bevidst om egne tanker, følelser og behov. 
du får redskaber til at arbejde med klientens overbevisninger og værdier, 
som er medvirkende til at opnå denne overensstemmelse mellem tanker og 
følelser, og dermed få balance til at leve det liv, de ønsker. 

hypnose skolens - & Psykoterapeut Akademiets 
psykologiske tilgang

hypnose skolens psykologiske tilgang ligger inden for hypnose, nlP, 
Mindfulness, Kognitive og humanistiske psykoterapi, hvor udgangspunktet 
for terapien er, at klienten har alle de ressourcer, de har brug for, at psykote-
rapeuten tror på sine egne og klientens ressourcer, har respekt for klientens 
model	af	verden,	og	at	svarene	findes	på	det	ubeviste	plan.	Der	arbejdes	
også med Mindfulness, hvor åndedrag og meditation indgår.

På de 2 første studieår er hypnose og nlP terapi grundelementerne inden 
for hypnose psykoterapi. overbygningsmodulerne på 3. og 4. studieår  
udvikler og integrerer de metoder og teorier, som er introduceret på grund-
uddannelsen og masteruddannelsen.

når du er færdiguddannet psykoterapeut, har du løbende mulighed for at 
holde dig ajour med nye teknikker og ny viden inden for dit faglige felt.  
Vi tilbyder løbende efteruddannelse.

dine muligheder for at få klienter forøges i takt med, at hypnosens effekti-
vitet udbredes og anerkendes af de etablerede systemer. som veluddannet 
hypnose Psykoterapeut vil du have et stærkt fortrin. 
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hypnose Psykoterapeut uddannelsen  
giver kompetencer indenfor 

•	 Professionel terapeutisk hypnose på et højt fagligt niveau

•	 Professionel kommunikation og terapi med nlP

•	 Avanceret Analytisk og transpersonlig psykologi 

•	 dybdepsykologi

•	 samtaleteknikkerne: Metamodellen, hypnotiske og kognitive  
  sprogmønstre – analytisk, anerkendende samtale og dialog

•	 Mindfulness, meditation og åndedræt

•	 regression 

•	 Integreret nlP og hypnose

•	 Personlige udviklingsprocesser inden for psykoterapien med 
   større indsigt og forståelse
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og Indhold

den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse er sammensat af en 1-årig 
grunduddannelse i hypnose og nlP samt en 1-årig masteruddannelse 
i hypnose og nlP. dette giver adgang til 3. og 4. års overbygning på 
hypnose Psykoterapeut uddannelsen.

Beskrivelser af hovedområder i den 4-årige  
hypnose Psykoterapeut uddannelse

•	 forståelse af nlP, teori og metoder

•	 forståelse af hypnose, teori og metoder 

•	 teoretisk og praktisk forståelse i Mindfulness

•	 forståelse af den humanistiske/oplevelsesorienterede terapi

•	 forståelse af den Kognitive terapi/Kognitiv adfærdsterapi 

•	 Kropsorienteret Psykoterapi

•	 transpersonlig hypnoterapi 

•	 Avanceret Analytisk hypnoterapi

•	 teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling 

•	 teori om kommunikation, udvikling og personlighed 

•	 teori om relationerne i selve psykoterapien 

2
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overordnet om uddannelsen

den primære undervisning på 1. og 2. studieår foregår torsdag - søndag 
mellem kl. 9.00 - 17.00. 

På 3. og 4. studieår foregår undervisningen torsdag – søndag, eller lørdag-
søndag, mellem kl. 9.00 – 17.00. 

Uddannelserne er tilrettelagt, så det er muligt at arbejde eller følge  
anden uddannelse under studiet. Undervisningstiden er fastlagt i lektioner  
à 45 minutters varighed fordelt på de individuelle år.

Psykoterapeut uddannelsens 1. år  
på hypnose skolen  

første år er en grunduddannelse, som kan tages, uden at du forpligter dig 
til den 4-årige Psykoterapeutuddannelse. På den 1-årige grunduddannelse 
lærer du at anvende hypnose, hypnoterapi og nlP på en afslappet og 
sikker måde. du lærer at arbejde med det ubevidste sind, som er en for-
bindelse til visdom, forandringer, kreativitet og uendelige indre ressourcer.

hypnosedelen rummer især teknikker fra den moderne hypnose. hypnose 
er hurtigt at lære. hypnoterapi, hvor du tilegner dig terapeutiske færdig-
heder, tager længere tid. Med hypnoterapi vil du være i stand til at skabe 
dybe og varige forandringer. 

du opnår terapeutiske kompetencer og øget livskvalitet, dels via dit eget 
terapiforløb, dels ved et superviseret terapiforløb med dine egne klienter 
og den personlige udviklingsproces med selvindsigt og selvudvikling som 
mål og værktøj.

efter grunduddannelsen er du professionel terapeutisk behandler med 
en klar bevidsthed omkring dine kompetencer. du kan herefter arbejde 
med hypnose og nlP på et etisk forsvarligt grundlag, hvor menneskelige  
relationer er omdrejningspunktet. 

nlP-delen inkluderer kommunikationsviden og effektive teknikker fra 
neuro-lingvistisk Psykologi. nlP Practitioner uddannelsen rummer mange  
effektive teknikker til kommunikation og terapi, idet den handler om  
kommunikation og evnen til at forstå sig selv og andre mennesker bedre. 
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det betyder, at du opnår en tillidsfuld kontakt til de personer, som du  
dagligt er i dialog med. selve undervisningen veksler mellem demon-
strationer af teknikkerne, teori og øvelser, hvilket giver dig selvtillid og  
kompetencer som hypnose og nlP terapeut.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen i nlP og  
hypnose. 

Uddannelsesstruktur på 1. studieår

•	 6 moduler à 4 dage, torsdag - søndag, med ca. 2 måneders interval

•	 teori og metoder, som også indeholder undervisning i sundheds- 
  lovgivning, autorisationsloven, god klinisk praksis, etiske kriterier,  
  klinikvejledning og klientbehandling, markedsføringsloven,  
  moms- og lønsumsvejledning mv. svarende til 123 timer

•	 strategi i bl.a. journalføring, datalovgivning, rådgiveransvar  
  - 11 timer

•	 Klinisk terapi som indgår i undervisningen - 39 timer

•	 gruppe terapi (fra undervisningen) - 49 timer

•	 selverfaring - 15 timer

•	 10 gruppesupervisioner à 2½ time på skolen, hvoraf de 7 er  
  obligatoriske 

•	 supervision af klientrapporter – 15 timer

•	 løbende evalueringssamtaler 

•	 skriftlig eksamen i nlP 

•	 skriftlig eksamen i hypnose 

•	 faglig mundtlig eksamen i nlP, 1 time og 10 minutter

•	 faglig mundtlig eksamen i hypnose, 1 time og 15 minutter
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terapi og supervision ud over  
modulerne på 1. studieår

•	 egenterapi (modtaget) af en terapeut, der er uddannet Master 
  hypnoterapeut, Psykoterapeut eller Psykolog. terapeuten skal  
  godkendes af hypnose skolen. egenbetaling: se listen, som du 
  får udleveret ved studieåret start. I alt 24 timers egenterapi

•	 Klientterapi, hvor du har klienter med skrivning af klientrapport  
  – i alt 40 timer

•	 træningsgrupper / læse / øve - 20 timer

•	 selvstudie f.eks. til eksamenslæsning - 10 timer 

Ovenstående skal kunne dokumenteres
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1. studieår

studieåret består af 6 moduler à 4 undervisningsdage fra torsdag til og 
med søndag. derudover en dags undervisning i klinikvejledning. 

NLP HYPNOSE

MODUL 1:

- grundlæggende nlP

-	Uspecifikt	sprogbrug

- repræsentationssystemer

- Pace og lede

- Ankring

- Associeret-dissocieret

- sMArte mål

- Model af sindet

- stadier i hypnose

- 3 induktionsmetoder

- tranceanker

- trance forløbet

- suggestioner

MODUL 2:

- Chunking

- Metamodellen

- future pace

- Kollapse Ankre

- opfattelsespositioner

- V-K dissociering

- neurologiske niveauer

- forstærke mål  

  neurologiske niveauer

- samtalen

- Katalepsi

- Aktivering af ressourcer

- terapeutiske retningslinjer

- Bevidst-ubevidst  

  dissociering

- overlæsning / forvirring

- Ideomotoriske signaler

- Amnesi

- ressourceprocessen

-	Øjenfiksering

- fraktionering

- hypnotiske fænomener

- selvhypnose

- ego-styrkelses-manuskript
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MODUL 3:

- submodaliteter

- fobier og traumer

- Milton Modellen

- forudsætninger

- trappefordybelse

- smertekontrol

- følelser, ændring m.  

  submodaliteter

- handskeanæstesi

- terapeutiske retningslinjer

- Klientinformation /  

  Journal

- Biografen, regressions-     

  teknik

MODUL 4:

- tidslinie

- strategier

- flere hypnotiske  

  sprogmønstre

- frigørelse fra afhængighed

- Indre dele, Visuel squash 

- rygestop

MODUL 5:

- Metaforer 

- framing og reframing 

- Adskillelse af synæstesi

- hypnotiske fænomener 2

- healingsprocessen

- selvværd & selvtillid

- Vægtregulering

MODUL 6:

Torsdag:  
- swish 

- spørgetid og repetition  

Lørdag:  
eksamen

Fredag: 
- Visualisering m/  

  Kontrolrummet

- spørgetid og repetition  

Søndag: 
- eksamen 

1 DAG:

Klinikvejledning og klientbehandling:
Indeholder undervisning i sundhedslovgivning, autorisations-

loven, god klinisk praksis, etiske kriterier, klinikvejledning og 

klientbehandling, markedsføringsloven, moms- og lønsums-

vejledning mv.

Litteraturlisten, se sidst i studiebogen
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Psykoterapeut uddannelsens 2. år  
på hypnose skolen 

studiets 2. år er en masteruddannelse i hypnose og nlP, som giver 
dig	 mere	 viden	 og	 flere	 kompetencer	 inden	 for	 Hypnoterapi	 og	 NLP.	 
Masteruddannelsen kan tages, uden at du forpligter dig til den 4-årige 
psykoterapeutuddannelse. 

du lærer avancerede og dybe forandringsteknikker, så du kan hjælpe  
mennesker med ”tungere” og mere komplicerede problemer. der trænes 
bevidst / aktiv lytning, samt systematisk og professionel samtale. 

din forståelse af sindets mekanismer øges, så du får større indsigt i dig selv 
og andre. desuden lærer du, hvordan du gennem en nænsom og effektiv 
psykoterapi, kan hjælpe et menneske med at forløse de følelsesmæssige 
smerter, som ofte viser sig at stamme fra fortiden og ikke fra klientens  
aktuelle livssituation.

fokus er i høj grad på identitet, overbevisninger og værdier. en forandring 
af disse mønstre transformerer mange ubevidste problemer. overbyg-
ning på de grundlæggende lytte- og taleteknikker, der blev integreret på 
grunduddannelsen, bliver endnu stærkere, så fundamentet for udvikling af 
professionel taleadfærd, sikrer terapeutens neutralitet og eliminerer over-
føringer af terapeutens overbevisninger, værdier holdninger og følelser.
desuden lærer du grundlaget for nlP modellering, dvs. at skabe teknikker 
og metoder gennem at udforske andres ekspertise. 

selve undervisningen veksler mellem demonstrationer af teknikker, teori 
og øvelser.

Masteruddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen i såvel 
hypnose som nlP.
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Uddannelsesstruktur på 2. år

•	 6 moduler à 4 dage, torsdag - søndag, med ca. 2 måneders  
  interval.  

•	 teori / metoder - 106 timer

•	 strategi i ovenstående undervisning - 10 timer

•	 Klinisk terapi som indgår i undervisningen - 39 timer   

•	 gruppe terapi (fra undervisningen) - 49 timer

•	 selverfaring - 15 timer

•	 10 gruppesupervisioner á 2½ timer på skolen, hvoraf de 7 er  
  obligatoriske

•	 supervision af klientrapporterne – 6 timer

•	 løbende evalueringssamtaler 

•	 skriftlig eksamensopgave i hypnose ved afslutningen af 2. år

•	 faglig mundtlig eksamen i hypnose, 1 time og 15 minutter

•	 skriftlig og mundtlig modelleringsopgave i nlP ved afslutningen 
   af 2. år:

•	 skrivning af modelleringsprojektet

•	 Mundtlig fremlæggelse af modelleringsprojektet - 1 time  
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terapi og supervision ud over modulerne på 2. år

•	 egenterapi (modtaget) af en terapeut, der er uddannet  
  Master hypnoterapeut / Psykoterapeut / Psykolog. terapeuten  
  skal godkendes af hypnose skolen. egenbetaling til nedsat pris   
  pr. session af 2 timer. se terapeutlisten, som udleveres ved  
  studieårets start - 22 timer            

•	 Klientterapi (givet) (færdighedstræning) - 40 timer

•	 supervision (givet feedback til medstuderende) - 30 timer

•	 træningsgrupper / læse / øve - 20 timer

•	 selvstudie f.eks. af modellering - 40 timer 

Ovenstående skal kunne dokumenteres.

2. studieår

studieåret består af 6 moduler à 4 undervisningsdage fra torsdag til og 
med søndag. derudover en dags undervisning i klinikvejledning.

NLP HYPNOSE

MODUL 1:

- nlP forudsætninger

- sCore / nØgle modellen

- neurologiske niveauer 

- Værdier, herunder

- Afdækning af værdier

- Ændring i værdihierarkiet

-	Konfliktende	værdier

- forhandling /  

		konfliktmægling

- dr. flower, induktion

- hypnose dybder / test 

- dave elman / induktion 

- Visualiseringer

- Biblioteket, visualiserings-

  teknik
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MODUL 2:

- overbevisninger 

- Metaprogrammer

- Installation af nyt  

  metaprogram

- neutralisering af  

  metaprogram

- tilgivelse og selvtilgivelse  

  m/teknikker

- tavlen, fordybelse

- tidslinie - begrænsende 

  overbevisninger

- terapeutiske udfordringer

- terapeutiske forudsætninger

MODUL 3:

- nlP Modellering -	Dyb	tranceidentifikation

- Budskabet i problemet, 

  teknik

- håndslip Induktion

- smertefjerning og healing, 

  teknik

- Aldersregression med 

  følelsesbroen, teknik

- Informeret barn, teknik

- Projekteringer og overføringer

MODUL 4:

- Identitet

- sorg

- sorgarbejde

- eMI

- Avancerede sprogmønstre

- ressourcer i problemet, 

  teknik

- Magnetiske hænder,  

  induktion 

- hypnotisk drømmeproces, 

  teknik

- del-forhandlingsterapi, 

  teknik

- et symptoms 7 psykodyna-    

  mikker systematisk  

  desensibilisering
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MODUL 5:

- Imprint 

- re-imprint

- livs metaforer

- Indlejrede metaforer

- Barbers mystiske induktion 

- regression til tidligere liv

- Identitet

- 6 trins reframing

MODUL 6:

Torsdag:  
- eksamen  

Fredag:  
- ressourcecirklen

- eksternalisering 

Lørdag: 
- drømmetydning 

- spørgetid / repetition

- Prøveeksamen 

Søndag: 
- eksamen 

 

•	 der arbejdes med hele det kognitive system med de underliggende 
  tanker og fortolkninger, værdier, overbevisninger og projektioner.

•	 Kommunikation og samtaleteknikker, hvor der trænes i at registrere 
       automatiske negative tanker og bruge avancerede sprogmønstre, 
  som skaber en grundlæggende ændring i adfærd og følelser.  
  der arbejdes med årsagsbehandling.

Litteraturlisten, se sidst i studiebogen
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hypnose Psykoterapeut uddannelsens  
3. og 4. studieår

hvert enkelt menneske har en personlighed og en identitet, som formes 
via tanker, følelser og sansning, og som er under udvikling livet igennem. 

På hypnose Psykoterapeut uddannelsens overbygningsår fokuserer  
psykologiundervisningen på de processer, der foregår i mennesker og  
mellem mennesker. Processer gennem hvilke vi skaber forståelse af os selv 
og af andre. det handler om, hvordan vi forandrer og udvikler os, og om 
hvordan forandringen sker. Mennesket er i et evigt samspil mellem indre  
psykologiske processer og ydre kulturelle og samfundsmæssige værdier.

for at få en så bred og nuanceret basisviden i psykologi som muligt, har 
hypnose skolen valgt at tage udgangspunkt i centrale teorier og begreber, 
der er relevante i vores arbejde med mennesker.   

Menneskesynet i psykologien baserer sig på tanken om, at mennesket er i 
samspil med sine omgivelser, hvor mennesket ikke kan tænkes isoleret fra 
de ydre omstændigheder. 

På 3. og 4. studieår vil der være fusion af modulerne, således at 3. og 4. 
studieårs oversigt er samlet. for at se de eksakte moduler henvises til stu-
dieskemaet, som bliver udleveret i forbindelse med opstart på 3. studieår. 

På 3. og 4. studieår fokuserer hypnose skolen i højere grad på nogle  
indre psykologiske processer. dette, for at udvikle dine psykoterapeuti-
ske kompetencer, give dig en endnu dybere psykologisk forståelse og 
dermed	 en	 endnu	 større	 værktøjskasse	med	 flere	 konkrete	 terapeutiske	 
hypnotiske metoder. du tilegner dig færdigheder i at anvende eksistentiel  
og oplevelsesorienterede terapeutiske metoder og teknikker.

du kommer til at træne forskellige metoder fra forskellige psykoterapeuti-
ske retninger, som har vist sig at være de mest effektive til at hjælpe men-
nesker.	Du	lærer	at	finde	helhedsorienterede	løsninger	på	forskellige	typer	
af følelsesmæssige problemer f.eks. tab, sorg og angst, på en sådan måde, 
at du bedst muligt hjælper dine klienter igennem identitets- og livskriser, 
så dine klienter kan opnå en større livskvalitet. 
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Vi vil se på interaktionen med menneskets ydre livs verden og de dybeste 
menneskelige	potentialer.	Vi	undersøger	grænsefladen	mellem	de	mulig-
heder, vi har som individer, og de større sociale, kulturelle og spirituelle 
sammenhænge, som vi alle er en del af. 

3. studieår starter med et 2 dages Kick-off til hypnose Psykoterapeut  
uddannelsen, hvor vi kommer nærmere ind på indholdet af 3. og 4. studieår. 
der vil være studerende fra skolen i Århus og København, hvor formålet 
bl.a. er at lære hinanden at kende. På de 2 dages Kick-off vil du lære at 
arbejde med Mindfulness som en effektiv terapeutisk tilgang. 

Uddannelsen på 3. år afsluttes med en skriftlig eksamen.

På 4. studieår af din psykoterapiuddannelse påbegynder du din skriftlige 
udarbejdelse af et afsluttende speciale om psykoterapi og hypnose/nlP. 
dette skal være på minimum 25 sider. 

Uddannelsesstruktur på 3. studieår

•	 2 dages Kick-off af hypnose Psykoterapeut uddannelsen  
  - 13 timer

•	 4 moduler á 4 dage, torsdag – søndag (se skema 3. og 4. år)

•	 1 modul á 2 dage, lørdag - søndag (se skema 3. og 4. år)

•	 6 x 3 timers temaundervisning på hypnose skolen 
  (se skema 3. og 4. år)

•	 3 x 3 timers gruppesupervision på skolen (se skema 3. og 4. år)

•	 Klinisk terapi, som indgår i undervisningen – 11 timer 

•	 gruppeterapi (fra undervisningen) - 21 timer

•	 selverfaring – 35 timer

•	 løbende evalueringssamtaler 

•	 flere metoder og teknikker samt klientarbejde  
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•	 ekstern psykologi i f. eks. Kognitionspsykologi, Personligheds- 
  psykologi, socialpsykologi eller Udviklingspsykologi – 50 timer,   
  der f.eks. kan læses på folkeuniversitetet

•	 skriftlig teoretisk eksamen, som skal klarlægge, om den studerende 
		 i	tilstrækkelig	grad	behersker	de	teoretiske	og	refleksive	kompetencer, 
  der danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde  
  inden for rammerne af hypnose Psykoterapi

•	 den studerende har en uge til opgaven

•	 eksamen vurderes som bestået / ikke bestået

•	 Ved ikke bestået har den studerende en uge til at revidere 
 opgaven med efterfølgende evaluering

terapi og supervision ud over modulerne på 3. år

•	 egenterapi (modtaget) af en psykoterapeut, som skal godkendes 
   af hypnose skolen. (Egenbetaling til nedsat pris pr. session á 2   
       timer (se listen som udleveres ved studieårets start) - 22 timer

•	 Klientterapi givet og færdighedstræning - 30 timer

•	 supervision givet til medstuderende - 30 timer

•	 træningsgrupper / læse / øve - 25 timer

Ovenstående skal kunne dokumenteres 
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Uddannelsesstruktur på 4. år

•	 3 moduler à 4 dage, torsdag – søndag (Se skema 3 og 4 år)

•	 1 modul à 2 dage, lørdag - søndag (Se skema 3 og 4 år) 

•	 7 x 3 timer temaundervisning på skolen (Se skema 3 og 4 år)

•	 3 x 3 timer gruppesupervision på skolen (Se skema 3 og 4 år)

•	 Klinisk terapi i undervisningen – 11 timer

•	 gruppeterapi (fra undervisningen) - 21 timer

•	 selverfaring – 35 timer

•	 løbende evalueringssamtaler 

•	 skriftlig eksamen: speciale i psykoterapi med hypnose 

•	 Mundtlig eksamen: fremlæggelse af speciale 

•	 Klinisk / praktisk eksamen se mere under afsnittet - eksamen

•	 såvel skriftlig som mundtlig fremlæggelse af specialet samt  
  den klinisk / praktisk eksamen, bedømmes efter 7-trins skalaen

terapi og supervision ud over modulerne på 4. år

•	 egenterapi (modtaget) af en Psykoterapeut, som skal godkendes 
  af hypnose skolen. (Egenbetaling til nedsat pris pr. session á 2 timer,  
  se listen som udleveres ved studieårets start) - 22 timer

•	 Klientterapi givet og færdighedstræning - 30 timer

•	 supervision givet til medstuderende - 30 timer 

•	 træningsgrupper / læse / øve - 25 timer  

Ovenstående skal kunne dokumenteres 
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hovedtemaer på 3. og 4. studieår med henvisning 
til det gældende undervisningsskema 

og modulforklaring

Hovedtemaerne på 3. og 4. studieår 

•	 Mindfulness, meditation og åndedræt 

•	 Avanceret Analytisk hypnose Psykoterapi

•	 essensforvandling med hypnose

•	 Angst og traumer med hypnose, Mindfulness og somatisk  
  erfaringsproces

•	 Psykoterapiens historie og introduktion af de 6 psykoterapeutiske 
  retningslinjer

•	 Parterapi

•	 sexologi

•	 stresshåndtering og forebyggelse 

•	 Klientarbejde

•	 Psykopatologi & farmakologisk behandling 

•	 dybdepsykologi

•	 transpersonlig – hypnose Psykoterapi med terapeutiske teknikker 

•	 dybdegående terapeutisk arbejde med de 7 vaner 

Litteraturlisten, se sidst i studiebogen
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hyPnose PsyKoterAPeUt 
UddAnnelsens sAMlede 
tIMeAntAl for Alle 4 År

1. studieår grunduddannelse

Grunduddannelsesforløbet består af en teoretisk og praktisk  
undervisning på i alt 371 timer, der fordeler sig således:

Undervisningstimer 262

•	  80 timer hypnose

•	 112 timer nlP Practitioner  

•	  70 timer Anden teori og metoder

 
I de 262 timer indgår

•	  11 timer strategi

•	  39 timer Klinisk terapi (træningsterapi i undervisningen)

•	  25 timer gruppesupervision

•	  15 timer selverfaring

•	  49 timer gruppeterapi 
 
 
 
 
 

3



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

28 

STUDIEHÅNDBOG

Teori og supervision ud over de 6 uddannelsesmoduler på 1. studieår 
udgør 109 timer fordelt på:

•	 24 timer egenterapi (modtaget)

•	 40 timer Klientterapi givet og superviseret

•	 20 timer træningsgrupper 

•	 15 timer supervision af 15 klientrapporter 
 

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres 

•	 10 timer selvstudie f.eks. til den skriftlige eksamen 

Grunduddannelsesforløbet 371 timer 
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2. studieår Masteruddannelse

Andet år består af teoretisk og praktisk undervisning på i alt 244 timer, 
der fordeler sig således:

Undervisningstimer 244

•	  80 timer hypnose 

•	 112 timer nlP Practitioner  

•	  52 timer Anden teori og metoder

I de 244 timer indgår

•	  10 timer strategi

•	  39 timer Klinisk terapi (træningsterapi i undervisningen)

•	  25 timer gruppesupervision

•	  15 timer selverfaring

•	  49 timer gruppeterapi 

Teori og supervision ud over de 6 uddannelsesmoduler på 2. studieår 
udgør 158 timer fordelt på:  
  

•	  22 timer egenterapi (modtaget)

•	  40 timer Klientterapi givet og superviseret 

•	  30 timer givet supervision til medstuderende

•	  20 timer træningsgrupper 

•	    6 timer supervision af klientrapport  

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres

•	 40 timer selvstudie f.eks. af modulering

Masteruddannelsesforløbet 402 timer 
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For at blive Hypnose Psykoterapeut skal du gennemføre 3. og 4.  studieår.  
Overbygningen består af teoretisk og praktisk undervisning, der  
udgør i alt 386 timer, der fordeler sig således:

Undervisningstimer 386 timer

•	 100 timer hypnose

•	 286 timer Anden teori og metoder  

I de 386 timer indgår

•	 22 timer Klinisk terapi (træningsterapi i undervisningen)

•	 18 timer gruppesupervision på skolen uden for  
   undervisningen

•	 70 timer selverfaring

•	 39 timer strategi

•	 42 timer gruppeterapi

Teori og supervision ud over uddannelsesmoduler på 3. og 4. studieår 
udgør 379 timer fordelt på:  

•	 44 timer egenterapi (modtaget)

•	 60 timer Klientterapi givet og superviseret

•	 60 timer supervision givet til medstuderende

•	 50 timer træningsgrupper 

•	 50 timer Psykologi uden for skolen

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres

•	 115 timer selvstudie f.eks. til den skriftlige eksamen 

3. og 4. studieår af hypnose Psykoterapeut uddannelsesforløbet udgør i 
alt 765 timer.
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den 4-årige hypnose Psykoterapeutuddannelse

Hypnose Psykoterapeutuddannelsen består af teoretisk og praktisk 
undervisning fordelt på alle 4 år:

Undervisningstimer 892 i alt

•	 260 timer hypnose / master hypnose

•	 224 timer nlP Practitioner / master nlP Practitioner 

•	 408 timer Anden teori og metoder

I de 892 timer indgår

•	  60 timer strategi

•	 100 timer Klinisk terapi (træningsterapi i undervisningen) 

•	  68 timer gruppesupervision på skolen uden for  
   undervisningen

•	 100 timer selverfaring

Teori og supervision ud over uddannelsesmoduler udgør 646 timer 
fordelt på: 

•	 90 timer egenterapi (modtaget)

•	 140 timer Klientterapi givet og superviseret

•	 21 timer supervision af klientrapporter

•	 90 timer supervision givet til medstuderende

•	 90 timer træningsgrupper

•	 50 timer Psykologi 

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres
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•	 165 timer selvstudie f.eks. speciale til eksamen

I alt 646 timer

Det samlede uddannelsestimetal for hele Hypnose Psykoterapeut  
uddannelsesforløber udgør 1538 timer

optagelseskriterier

optagelseskriterierne på grund- og Masteruddannelserne i nlP og hypnose

Vores studerende har forskellig baggrund med hensyn til uddannelse og 
beskæftigelse. nogle har kun lidt eller intet kendskab til terapi, mens andre 
har en omfattende viden.

•	 det vigtigste er, at du er åben, har lyst til at fordybe dig i enerne  
  og tage imod faglig inspiration

•	 er villig til at investere såvel tid som personligt engagement for at 
  blive hypnose- & nlP terapeut 

•	 Modenhed	og	evne	til	at	kunne	forholde	dig	reflekterende	til	dig 
  selv og andre

•	 skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde  
  med dig selv og involvere dig aktivt i uddannelsen

•	 Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståelig på dansk 

•	 overholde hypnose skolens etiske regler, herunder tavshedspligt, 
  samt den information, som den studerende måtte få kendskab til  
  under uddannelsen 

•	 de studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel  
  terapi

•	 har betalt depositum  
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optagelsesprocedure på grund- og  
Masteruddannelserne i nlP og hypnose

•	 Alle ansøgere inviteres til obligatorisk informationsmøde, hvor de 
  præsenterer sig selv, og fortæller om deres personlige og faglige 
  baggrund samt motivation for at søge ind på uddannelsen

•	 Kontraktmæssigt er uddannelsen delt op således, at man tilmelder  
  sig for 1 år ad gangen

Merit til 2. studieår, Masteruddannelsen /  
hypnose Psykoterapeut uddannelsen

Der kan gives merit til 2. studieår/Masteruddannelsen, såfremt 
ansøgeren som minimum kan dokumentere

Undervisningstimer 262

•	  80 timer hypnose

•	 112 timer nlP Practitioner  

•	  70 timer Anden teori og metoder, som også  
   indeholder psykopatologi, sundhedslovning,  
   autorisationsloven, god klinisk praksis,  
   journalføring, datalovgivningen, 10 timers  
   klinikvejledning og klientbehandling mv.

 
I de 262 timer indgår

•	 11 timer strategi

•	 39 timer Kliniskterapi (træningsterapi i undervisningen)

•	 25 timer gruppesupervision

•	 15 timer selverfaring

•	 49 timer gruppeterapi
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Teori, terapi, træning og supervision ud over uddannelsesmoduler 
udgør 109 timer fordelt på 

•	 24 timer egenterapi (modtaget)

•	 40 timer Klientterapi givet. der er givet superviseret

•	 20 timer træningsgrupper 

•	 15 timer supervision af 15 klientrapporter  

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres 

•	 10 timer selvstudie f.eks. til den skriftlige eksamen 

Grunduddannelsesforløbet 371 timer

optagelseskriterierne på hypnose Psykoterapeut 
uddannelsens 3. og 4. studieår

•	 gennemført og bestået den 1-årige grunduddannelse i nlP og  
  hypnose samt den 1-årige masteruddannelse i nlP og hypnose  
  på hypnose skolen 

•	 er villig til at investere tid og personligt engagement for at blive  
  hypnose Psykoterapeut

•	 skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde  
  med dig selv og involvere dig aktivt i uddannelsen

•	 Modenhed	og	evne	til	at	kunne	forholde	dig	reflekterende	til	dig	 
  selv og andre

•	 skal være fyldt 25 år

•	 Ansøgerne skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske 
  teorier og principper
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•	 Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståelig på dansk 

•	 overholde hypnose skolens etiske regler, herunder tavshedspligt,  
  om den information, som den studerende måtte få kendskab til 
  under uddannelsen

•	 overholde fadP’s, foreningen af danske Psykoterapeuters, etiske 
  regler

•	 skal som minimum have 50 timers psykologi ud over det, der          
       indgår i grund- og masteruddannelsen. Kan f.eks. indeholde 
       kognitionspsykologi, personlighedspsykologi, socialpsykologi    
  eller udviklingspsykologi. dette kan f.eks. læses på folkeuniver- 
       sitetet samtidig med, at du går på 3. studieår

•	 studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel  
  egenterapi

•	 herudover skal alle ansøgere til overbygning af hypnose  
  Psykoterapeutuddannelsen have minimum 2 års erfaring med at  
  praktisere hypnose & nlP

optagelsesprocedure på hypnose Psykoterapeut 
uddannelsens 3. og 4. studieår

•	 Alle ansøger inviteres til obligatorisk informationsmøde, hvor de  
  præsenterer sig selv og fortæller om deres personlige og faglige  
  baggrund samt motivation for at søge ind på uddannelsen 

•	 derefter indkaldes til en individuel personlig optagelsessamtale  
  med den ansvarlige faglige leder

•	 optagelse sker mundtligt og begrundes skriftligt i ansøgnings- 
  skemaet, så det senere kan fungere som dokumentation for den 
  studerende i forhold til at blive reg. Psykoterapeut hos fadP  
		 Ansøgningsskema	findes	under	”praktiske oplysninger” i afsnit h  
  bagerst i bogen eller på Psykoterapeut Akademiets hjemmeside.  
  www.psykoterapeutakademiet.dk/tilmelding
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•	 Kontraktmæssigt er uddannelsen delt op således, at man tilmelder  
  sig for 1 år ad gangen de første to år på grund- og masteruddan- 
  nelsen. På overbygningsdelen, det vil sige 3. og 4. studieår,  
  tilmelder man sig for 2 år, men betaler kun for et år ad gangen. 
  Kontrakten kan fra begge sider ophæves efter et år

•	 Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der 
  gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau,  
  alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring klarlægges og   
  vurderes

studerende optages under 2 forskellige kvoter

•	 Kvote 1: Kræver en længerevarende uddannelse af social,  
  pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter

•	 Kvote 2: Anden videregående uddannelse, relevant  
  erhvervserfaring og kurser i psykoterapi mv.

Uddannelsesstedet vurderer, om den enkelte kandidat er egnet.

Dispensation til Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 3. studieår.  
Bemærk, at der ikke gives dispensation til 4. studieår, ej heller til 
enkelte moduler.

hypnose Psykoterapeut uddannelsen er tilrettelagt, så den har et sam-
menhængende forløb af 4 års varighed. hele uddannelsen skal være gen-
nemført inden for en periode på 6 år. 

dispensation på en uddannelsestid udover 6 år kræver, at den studerende, 
har haft relevant terapeutisk praksiserfaring.

(Læs mere om orlov/pause under ”Praktiske oplysninger”, punkt H.)
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Merit til 3. og 4. studieår af  
hypnose Psykoterapeut uddannelsen 

Der kan gives merit til 3. studieår, såfremt ansøgeren som minimum 
kan dokumentere

Undervisningstimer 506 

•	 160 timer hypnose 

•	 224 timer nlP Practitioner  

•	 122 timer Anden teori og metoder, som også  
   indeholder psykopatologi, sundhedslovning, 
   autorisationsloven, god klinisk praksis,  
   journalføring, datalovgivningen, 10 timers  
   klinikvejledning og klientbehandling mv.

I de 506 timer indgår

•	 21 timer strategi

•	 78 timer Klinisk terapi (træningsterapi i undervisningen)

•	 50 timer gruppesupervision

•	 30 timer selverfaring

•	 89 timer gruppeterapi

Teori, terapi, træning og supervision ud over uddannelsesmodulerne 
udgør 317 timer fordelt på 

•	 46 timer egenterapi (modtaget)

•	 80 timer Klientterapi givet og superviseret 

•	 30 timer givet supervision til medstuderende

•	 40 timer træningsgrupper
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•	 21 timer supervision af klientrapport

•	 50 timer Psykologi 

Ovenstående skal være modtaget/givet og skal kunne dokumenteres

•	 50 timer selvstudie f.eks. af modulering 
 
Et uddannelsesforløb på 833 timer i alt

Ved merit skal hypnose skolen godkende uddannelsesstedet.

er du under 25 år kan du søge dispensation. du vil i den forbindelse blive 
indkaldt til en personlig samtale med henblik på vurdering af modenhed, 
kompetencer, motivation og erhvervserfaring. dispensation fra ovennævn-
te uddannelsesbetingelser gives skriftligt. 
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Alle fast tilknyttede undervisere på hypnose skolen har som minimum en 
4-årig psykoterapeutisk uddannelse med længerevarende klinisk erfaring 
samt solide formidlingskompetencer og praktisk erfaring inden for det  
terapiområde, de underviser i.

som udgangspunkt for fast tilknyttede undervisere er der fastsat retnings-
linjer for, hvordan man kan komme i betragtning som underviser.

Når man har indfriet ovenstående skal der færdiggøres en instruktør-
uddannelse, som består af 

•	 følge et grundhold som vejleder af et års varighed

•	 derefter et år som instruktørelev med funktion som medunderviser  
  under vejledning og observation af en ansvarlig fast tilknyttet  
  underviser

•	 forløbet afsluttes med mundtlig eksamen

Underviserne skal årligt dokumentere seks sessioners egenterapi og seks 
sessioners supervision. disse skal foretages med 50% eksterne og 50% 
interne psykoterapeuter eller supervisorer. Underviserne er forpligtet til at 
overholde hypnose skolens og fadP’s etiske regelsæt. 

Undervisere er forpligtet til at holde sig á jour med de seneste teorier inden 
for faget og er ansvarlige for egen faglige udvikling.

Underviserne skal årligt dokumentere egen faglig udvikling. 

Alle undervisere skal være organiseret i respektive faglige organisationer.
De	 undervisere,	 der	 kvalificerer	 sig	 til	 at	 undervise	 på	 Hypnose	 Skolen,	 
opfordres til at indmelde sig i foreningen af danske Psykoterapeuter.

4



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

40 

STUDIEHÅNDBOG

der er løbende information og dialog mellem underviseren og skolens  
ledelse. en gang om året er der et undervisningsmøde, hvor hovedpunkterne 
er dialog om aktuelle faglige spørgsmål og opdatering af studieordning, 
semesterplaner, litteraturliste samt strategisk overvejelse og diskussion  
omkring, hvilken retning skolen skal orientere sig imod.

Undervisere er forpligtet til at lade sig evaluere i forbindelse med den 
løbende interne kvalitetssikring. fokus vil være omkring undervisernes  
formidlingskompetence og undervisningens generelle kvalitetsniveau.

der kan som supplement tilknyttes undervisere med en anden uddan-
nelsesbaggrund til undervisning i emneområder, der er relevante for de 
studerende. Undervisning i skattelovgivning og psykopatologi udføres af 
relevante undervisere.

der indgås samarbejdsaftale mellem uddannelsesstedet og underviseren 
på	baggrund	af	dennes	CV	og	kvalifikationer.	

Information om uddannelsesstedets undervisere fås på følgende link:  
www.psykoterapeutakademiet.dk/undervisere/ 
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A. tilmelding 

B. hvad koster den 4-årige hypnose Psykoterapeut uddannelse

C. Andre omkostninger

D. sted 

E. overnatning

F. fravær 

G. ophør/udmeldelse 

H. orlov/pause 

I. studieråd 

J. Intern og ekstern kvalitetssikring

K. organisation og ledelse

A.    tilmelding

gå ind på www.psykoterapeutakademiet.dk/tilmelding og udfyld tilmel-
dingsformularen eller ring til skolen på tlf. 23 49 74 95 eller send en mail 
til: mail@hypnoseskolen.dk

Du kan tilmelde dig på følgende uddannelser:

•	 Grunduddannelsen

•	 hypnoterapeut og nlP Practitioner, er adgangsgivende til  
 Masteruddannelsen

•	 Masteruddannelsen

•	 Master hypnoterapeut & Master nlP Practitioner, er  
 adgangsgivende til: 

5
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•	 Spirituel Hypnoseterapeut 

•	 Hypnose Psykoterapeut / Reg. Psykoterapeut

Ansøgningsskema	findes	på	Hypnose	Skolens	&	Psykoterapeut	Akademiets	
hjemmeside, www.psykoterapeutakademiet.dk/tilmelding.

B.    hvad koster den 4-årige  
hypnose Psykoterapeutuddannelse

se prisen på Psykoterapeut Akademiets hjemmeside  
www.psykoterapeutakademiet.dk/priser/

Alle priser inkluderer:

•	 Undervisning med tilstedeværelse af vejledere

•	 hypnose skolens uddannelseskompendium

•	 eksamen

•	 3. års kick-off med overnatning og bespisning

•	 supervisions-/træningsaftener

•	 Individuel supervision

•	 Kaffe og te ad libitum samt frugt

•	 Kage til eftermiddagspausen
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C.    Andre omkostninger

Egenterapi:
I løbet af de 4 studieår skal du modtage egenterapi som en del af din  
uddannelse.  dette er for egenbetaling. Psykoterapeut  Akademiet  har en  
intern Psykoterapeutterapeutliste, hvor der gives terapi til reduceret pris. 
Psykoterapeuter, der ikke fremgår af listen, skal godkendes af skolen.

 1. år skal du modtage 24 timer egenterapi

 2. år skal du modtage 22 timer egenterapi

 3. år skal du modtage 22 timer egenterapi 

 4. år skal du modtage 22 timer egenterapi

Uddannelsesstedet forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer 
i prisen. eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende  
kursister på psykoterapeutuddannelsen minimum 6 måneder forud for  
næste uddannelsesår på www.psykoterapeutakademiet.dk. 

Undtaget er kursister, som har tilmeldt sig hele uddannelsen, dvs. alle 4  
studieår, hvor uddannelsesprisen er ”fastlåst”, såfremt uddannelsen  
gennemføres fortløbende. 

d.    Uddannelsessteder

 København:   Kastanie Allé 4, 2720 Vanløse

 Middelfart:  Adresse afventer

 Århus:   Åbogade 40, 8200 Århus n.

e.    fravær

fremmøde registreres. fravær må max. være 10% pr. år. fravær kan evt. 
indhentes på efterfølgende hold mod betaling. Ved et samlet fravær på 
mere end 10% udstedes ikke uddannelsesbevis.

der ydes ikke kompensation for fravær uanset årsagen dertil.
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f.    overnatning 

Kontakt evt. skolen ved behov for overnatning i forbindelse med undervis-
ningsmodulerne.

g.    Udmeldelse  

Kan kun ske skriftlig og efter gældende regler, se skolens betingelser: 
http://psykoterapeutakademiet.dk/handelsbetingelser/

h.    orlov/pause

Kun i særlige tilfælde bevilges orlov eller dispensation f.eks. ved barsel 
eller lignende. orlov fra uddannelsen bevilges kun på baggrund af 
en skriftlig ansøgning.

efter endt orlov genoptages uddannelsen på først givne hold med ledige 
studiepladser. orlov fritager ikke den studerende for betalingspligten  
under orlov. 

hypnose skolen kan beslutte at pålægge en studerende orlov, såfremt 
særlige omstændigheder taler herfor. Ved genoptagelse af studiet er en 
samtale med hypnose skolens uddannelsesleder obligatorisk. 

hvis en studerende er i gang med et hvilket som helst behandlingsfor-
løb, som uddannelsesledere/underviseren oplever som uforeneligt med  
uddannelsen eller de krav, der foreligger til elevens engagement, evnen 
til at modtage undervisning m.v., må behandlingsforløbet afsluttes, inden 
uddannelsen kan påbegyndes eller fortsættes.
 
eleven skal have haft en samtale om dette med hypnose skolens ledelse 
og have modtaget en skriftlig dokumentation på konklusion af samtalen. 
Begge parter skal underskrive dokumentet.
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I.    studieråd

Alle studerende kan stille op til studierådet, som består af minimum 3, ele-
ver, maximalt 6 studerende, hvor der vælges 3 i Jylland og 3 i København.  
studierådet vælges for et år af gangen.

et studieråds opgaver er at have en dialog med hypnose skolens ledelse, 
hvor studerende har mulighed for at udtrykke, om uddannelsen lever op 
til studiebeskrivelsen. 

der afholdes et årligt møde, hvor hovedpunkterne er dialog om aktuelle 
faglige spørgsmål og opdatering af studieordning, semesterplaner, lit-
teraturliste samt strategisk overvejelse og diskussion om, hvilken retning  
skolen skal orientere sig henimod. studierådet kan desuden afholde sociale 
arrangementer.

Alle studerende på hypnose Psykoterapeut uddannelsen har mulighed for 
at blive mellem af fadP, som hypnose skolen / Psykoterapeut Akademiet 
betaler, så længe den studerende er aktiv på studiet, dog ikke ved orlov 
og lignende.studerende på alle årgange, som er medlem af fadP, har ret 
til at deltage i fadP’s generalforsamling og stille op til diverse udvalg, hvor 
der ikke fordres viden om psykoterapi. Alle medlemmer har stemmeret, 
men kun 3. og 4. års studerende, der kan komme i bestyrelsen. 1. og 2. års 
studerende er velkomne i udvalg. 

studierådets medlemmer på Psykoterapeut Akademiet er:

NAVN ÅRGANG BY MAIL

ruben siggaard 4. studieår København ruben.pedersen@cph.dk

Joan Jørgensen 3. studieår København joanhelle@icloud.com

lena gaarde 3. studieår Århus lenagaarde@outlook.com

Joan Baggesen 1. studieår Århus j.baggesen@webspeed.dk

Paul erik Planitzer 2. studieår Århus kontakt@paulerik.dk

Michael Bisling 2. studieår København michael_bisling@hotmail.com
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J.    Intern og ekstern kvalitetssikring 

Intern kvalitetssikring

•	 der er etableret interne kvalitetssikringsmekanismer i form af en 
  studiehåndbog, som er indsendt til fadP. hvis/når denne opdateres, 
  eller væsentlige ændringer foretages, vil den blive sendt til fadP. 

•	 det er uddannelseslederen og skolens ledelses ansvar, at studie- 
  håndbogen er opdateret.

•	 hypnose skolens ledelse afholder et årligt møde med studierådet,  
  hvor hovedpunkterne er dialog om aktuelle faglige spørgsmål og  
  opdatering af studieordning, semesterplaner, litteraturliste samt  
  strategiske overvejelser og diskussion om, hvilken retning skolen  
  skal orientere sig henimod.

•	 der vil være en samtale mellem den ansvarlige underviser og  
  studerende mellem 3. og 4. modul på første og andet studieår.  
  her udarbejdes en status over, hvordan den studerende trives  
  fagligt og socialt. Ud over den løbende opfølgning på skolen, vil 
  der ved denne lejlighed også være mulighed for, at den studerende 
  sammen med underviser kan evaluere undervisningen og andet,  
  der måtte ligge den studerende på sinde. 

Som led i intern kvalitetssikring udarbejdes følgende fortegnelser over 
de studerende

•	 oversigt over optagede

•	 oversigt over frafald og frafaldsprocent

•	 oversigt over antal uddannede

•	 oversigt over den gennemsnitlige studietid

•	 oversigt over studerende på dispensation, inkl. begrundelserne  
  for dispensationen

fortegnelserne indsendes til fadP i lige år, hvis det ønskes fra fadP side.
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Ekstern Kvalitetssikring

•	 et uddannelsessted, der har betegnelsen ”reg. psykoterapeutisk  
  uddannelsessted” er din sikkerhed som studerende for, at uddan- 
  nelsen har en høj faglig standard, opfylder og stiller kliniske krav,  
  og at indholdet er underlagt høje kvalitetskriterier. Uddannelses- 
  stedet, hypnose skolen & Psykoterapeut Akademiet er under  
  kontrol af fadP.

•	 fadP stiller krav og fører tilsyn mv., som uddannelsesstederne skal 
  opfylde for at kunne blive godkendt af fadP, og dermed må kalde 
  sig ”reg. psykoterapeutisk uddannelsessted”. 

•	 elever, der bliver uddannet på hypnose skolen, og som er på den 
  4 årige ”hypnose Psykoterapeutisk uddannelse”, kan blive med- 
  lem af fadP som ”reg. Psykoterapeut” efter afsluttet eksamen.

K.    organisation og ledelse

de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder kompetencefor-
delingen kan ses på www.psykoterapeutakademiet.dk 

der er en administrativ funktion, som kan varetage administrative opgaver.

der er en ansvarlig uddannelsesleder og en overordnet ansvarlig studievej-
leder. disse er uddannet psykoterapeut. 

Der	er	flere	studievejledere	på	årgang	1	og	2,	der	som	minimum	er	uddan-
net på det niveau, hvor de agerer studievejledere. dette sker ved super-
vision fra den ansvarlige studievejleder, som har det overordnede ansvar 
for alle studievejledere. På 3. og 4. år er studievejlederen uddannet psy-
koterapeut.

der er udpeget en intern eksaminator, som sammen med den eksterne 
censor kan sikre, at 4. års afsluttende eksaminer er af høj kvalitet.
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eksamen 1. studieår

skriftlig eksamen i hypnose og nlP Practitioner afholdes ca. 3 uger før 
den mundtlige eksamen. den skriftlige eksamens formål er at sikre, at 
den studerende har forstået undervisningen og pensummet, som der er  
undervist i.

den mundtlige eksamen i hypnose og i nlP Practitioner eksamineres af en 
udefrakommende censor. 

Mundlig eksamen i nlP Practitioner eksamineres af en udefrakommende 
censor. eksamen foregår på Psykoterapeut Akademiet, lørdag på modul 6. 

Psykoterapeut Akademiet sørger for en ekstern klient til eksaminationen 
med problematikker svarende til den studerendes kompetencer.

Eksamen foregår således

•	 Modtagelse af klient minimum 15 minutter før eksamen

•	 Interview af klient, hvor der afdækkes problemstilling og ønsket  
  tilstand, maksimalt 25 minutter 

•	 nlP forløb, maksimalt 35 minutter

•	 eksamen bedømmes af censor, maksimalt 10 minutter 

•	 I alt maksimalt 1 time og 10 minutter pr. studerende

•	 efter eksamination og før evaluering forlader den studerende  
  lokalet sammen med klienten. herefter indkaldes underviser, som  
  briefes af censor angående den studerendes præstation 
 
  den studerende kaldes ind, hvorefter evaluering og feedback  
  gives af censor. 

6
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•	 Censor kan afslutte sessionen, såfremt klientens problem ikke er  
  inden for den studerendes kompetenceramme, eller hvis sessionen 
  undervejs udvikler sig ud over den studerendes kompetencer

•	 Censor kan egenhændigt dumpe en studerende til eksamen

•	 såfremt den studerende ikke har bestået eksamen, skal censor  
  og underviser foretage evaluering, give feedback og begrundelse

Der må IKKE medbringes mapper eller noter til eksamen. 

Mundtlig eksamen i hypnose eksamineres af en udefrakommende censor. 
eksamen foregår på hypnose skolen, søndag på modul 6. Psykoterapeut 
Akademiet sørger for en ekstern klient til eksaminationen med problema-
tikker svarende til den studerendes kompetencer.

Eksamen foregår på følgende måde 

•	 Modtagelse af klient minimum 15 minutter før eksamen

•	 Interview med klient hvor der skal afdækkes problemstilling og  
  ønsket tilstand, maksimalt 25 minutter 

•	 hypnoseforløb, maksimalt 40 minutter 

•	 eksamen bedømmes af censor, maksimalt 10 minutter

•	 eksamensforløbet varer maksimalt 1 time og 15 minutter pr.  
  studerende

desuden gælder samme retningslinjer som ovenfor anført ved mundtlig 
eksamen i nlP Practitioner.

Der må IKKE medbringes mapper eller noter til eksamen.

eksamen bedømmes bestået eller ikke bestået, efterfulgt af en personlig  
evaluering. for at man kan opnå bedømmelsen bestået, skal den stude-
rende demonstrere et indgående kendskab til pensum på 1. studieår og  
ligeledes skal det fremgå, at den studerende kan anvende pensum i praksis.
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såfremt den studerende ikke består, er der mulighed for at gå op til en ny 
eksamen efter ca. 8 uger med en ny censor. I den mellemliggende periode 
er det den studerendes eget ansvar at læse op til eksamen.

efter eksaminering, søndag på modul 6, er der uddeling af eksamensbeviser 
og fælles afslutning.

eksamen 2. studieår

Skriftlig	moduleringsopgave	i	NLP	Master	Practitioner,	som	skal	afleveres	ca.	
8 uger før den mundtlige eksamen, torsdag på modul 6, og som fremlæg-
ges for medstuderende på uddannelsen og 2 censorer. Maksimalt 45 minut-
ter i alt. Kan udføres alene eller i en gruppe på maksimalt 2 studerende. 

skriftlig eksamen i hypnose er ca. 3 uger før den mundtlige eksamen.  
den skriftlige eksamens formål er at sikre, at den studerende har forståelse 
af pensummet, der er gennemgået, samt af undervisningen som helhed.

Mundlig eksamen i hypnose eksamineres af en udefrakommende  
censor. eksamen foregår på hypnose skolen søndag på modul 6, og  
varer maksimalt 1 time og 15 minutter pr. studerende. Psykoterapeut  
Akademiet sørger for en ekstern klient til eksaminationen med problema-
tikker svarende til den studerendes kompetencer.

Eksamen foregår således 

•	 Modtagelse af klient ca. 15 minutter før eksamen

•	 Interview af klient, hvor der afdækkes problemstilling og ønsket  
  tilstand maksimalt 25 minutter

•	 Klienten går ud af lokalet og den studerende informerer censor  
  om valg af teknik og vurderingen af klienten

•	 hypnoseforløbet varer maksimalt 40 minutter

•	 efter eksamination og før evaluering forlader den studerende  
  lokalet sammen med klienten. herefter indkaldes underviser, som 
  briefes af censor angående den studerendes præstation 
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  den studerende kaldes ind, hvorefter evaluering og feedback   
  gives af censor

•	 Censor kan afslutte sessionen, såfremt klientens problem ikke er  
  inden for den studerendes kompetenceramme, eller hvis sessionen 
  undervejs udvikler sig ud over den studerendes kompetencer

•	 Censor kan egenhændigt dumpe en studerende til eksamen

•	 såfremt den studerende ikke har bestået, skal underviser være til 
  stede under evaluering, feedback og begrundelse

Der må IKKE medbringes mapper eller noter. 

eksamen bedømmes bestået eller ikke bestået efterfulgt af personlig  
evaluering. for at man kan opnå bedømmelsen bestået, skal den studerende 
demonstrere et indgående kendskab til pensum på 2. studieår, ligesom 
den studerende skal kunne anvende pensum i praksis.

såfremt den studerende ikke består, er der mulighed for attil en 
ny eksamen med en anden censor efter ca. 8 uger. I den mellem-
liggende periode er det den studerendes eget ansvar at træne  
og læse. 

efter eksamen, søndag på modul 6, er der uddeling af eksamensbeviser 
og fælles afslutning. 

eksamen 3. studieår

skriftlig teoretisk eksamen, som skal klarlægge om den studerende i til-
strækkelig	 grad	 behersker	 de	 teoretiske	 og	 refleksive	 kompetencer,	 der	
danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde inden for 
rammerne af hypnose Psykoterapi. 

eksamen bedømmes bestået eller ikke bestået efterfulgt af personlig  
evaluering, hvis dette ønskes. 

Består den studerende ikke, er der reeksamen efter 14 dage. 
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eksamen 4. studieår

Afsluttede eksamen 
 
Ved opstart af 4. studieår er der et 1-dags kick-off, hvor der er gennemgang 
af den afsluttede skriftlige eksamen. 

Uddannelsen afsluttes med en 4. års eksamen, som består af en 

1. skriftlig eksamen

2. Mundtlig eksamen, fremlæggelse af specialet 

3. Klinisk/praktisk eksamen

senest på 4. år af psykoterapiuddannelsen påbegyndes skrivning af et mi-
nimum 25 siders afsluttende speciale om psykoterapi og hypnose, hvor 
den studerende skal skrive et speciale inden for et psykologiskområde, 
hvor hypnoseterapi indgår.

specialet skal tilknyttes de psykologiske teorier, der ligger til grund for 
den viden, der benyttes i specialet. det skal fremgå hvilken teori, der un-
derstøtter indholdet i specialet. se retningslinjer for indholdet af den 4-års 
eksamen. 

specialet skal fremlægges mundtligt på eksamensdagen over for medstu-
derende og eventuelt studerende fra andre årgange. 

fremlæggelsen og den kliniske eksamen bliver eksamineret af en intern 
eksaminator, som sammen med den eksterne censor kan sikre, at 4. års 
afsluttende eksaminer er af høj kvalitet. 

såvel skriftlig, som mundtlig fremlæggelse af specialet samt den klinisk / 
praktisk eksamen, bedømmes efter 7-trins skalaen.

Prøvens bedømmelse og fastsættelse af karakteren sker ved drøftelse mellem 
censor og eksaminator. Censor kommer med det 1. udspil til karakter, og 
drøftelsen må ikke overværes af andre, medmindre skolen giver lov hertil.
karakter er gennemsnittet, afrundet til nærmeste karakter. såfremt karakteren 
ligger mellem 2 karakterer, skal den afrundes nærmest censors karakter. 



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

53 

STUDIEHÅNDBOG

såfremt, der er uenighed, afgiver hver part sin karakter. den endelige  
karakter er gennemsnittet, afrundet til nærmeste karakter. såfremt karakteren 
ligger mellem 2 karakterer, skal den afrundes nærmest censors karakter. 

hvis der er uenighed om, hvorvidt eleven kan bestå eller ikke bestå, har 
censor den afgørende beslutning. når en prøve er påbegyndt, skal der 
afgives en karakter, medmindre denne afbrydes af censor på grund af  
bortvisning eller sygdom, som berettiger en sygeprøve.

forud for specialeskrivning skal den studerende vælge tema/emne, egne 
forslag til litteratur samt udarbejde en foreløbig disposition til opgaven, 
godkendt af hypnose skolens studievejleder. den studerende kan eventuelt 
få yderligere litteraturforslag og nyttige kommentarer eller forslag med på 
vejen af studievejlederen.

når den studerende har gennemført og bestået den afsluttende eksamen, 
udstedes eksamensbevis til den studerende. Beviset indeholder det timetal, 
der har været undervist i, samt egenterapitimer, supervisionstimer mv. 
Beviserne fremsendes til fadP, så den studerende kan blive godkendt af 
fadP som reg. Psykoterapeut. (http://fadp.dk/reg-psyk-udd/optagelses-
kriterier/)

såfremt den studerende ikke består den mundtlige fremlæggelse af  
specialet eller den kliniske eksamen, er der mulighed for at gå op til ny 
eksamen med en ny censor efter ca. 8 uger. I den mellemliggende periode 
er det den studerendes eget ansvar at træne og læse.

retningslinjer for den 4-årige skriftlige afsluttende 
eksamen på hypnose Psykoterapeut uddannelsen

der afsluttes med en eksamen på 4. år, hvor den studerende skal skrive 
et speciale inden for et psykologisk område, hvori hypnoseterapi indgår. 
dette skal fremlægges på den mundtlige eksamensdag. 

Det	skriftlige	speciale	skal	afleveres	senest	2	måneder	før	eksamen.
Kan udføres alene eller en gruppe på maksimalt 2 studerende.

såvel skriftlig og mundtlig fremlæggelse af specialet samt den klinisk/
praktiske eksamen bedømmes efter 7-trins skalaen, samt en personlig  
evaluering efter fremlæggelsen og den kliniske eksamen. 
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Karakter Betegnelse Beskrivelse

12
den fremragende  

præstation
Karakteren 12 gives for den fremra-
gende præstation, der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse af fagets mål 
med ingen eller få uvæsentlige mangler

10
den fortrinlige 

præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige 

præstation, der demonstrerer omfatten-
de opfyldelse af fagets mål med nogle 

mindre væsentlige mangler

7
den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præ-

station, der demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål med en del mangler

4
den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præ-

station, der demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets mål, med 

adskillige væsentlige mangler

02
den tilstrækkelige  

præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrække-
lige præstation, der demonstrerer den 
minimalt acceptable grad af opfyldelse 

af fagets mål

00
den utilstrækkelige  

præstation
Karakteren 00 gives for den utilstræk-
kelige præstation, der ikke demonstre-
rer en acceptabel grad af opfyldelse af 

fagets mål

-3 den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt 
uacceptable præstation

Karakterne 00 og -3 = ikke bestået
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skriftlig eksamen

Består den studerende ikke, returneres specialet, således at den studeren-
de har mulighed for at omskrive opgaven og indsende den på ny. I så fald 
skal hypnose skolen modtage specialet senest 14 dage før den mundtlige 
eksamen. 
Bestås eksamen ikke, kan den studerende først gå op til reeksamen  
efter minimum ½ år. den studerende kan da først går op til den mundtlige  
eksamen, efter at den skriftlige eksamen er bestået. der gives svar på den 
skriftlige	eksamen	senest	3	uger	efter	afleveringen	af	specialet.

Oversigt – dette skal dit speciale indeholde

Emnet skal sendes til Hypnose Skolen til godkendelse så hurtigt som  
muligt, så udarbejdelse af specialet kan påbegyndes 

•	 emne

•	 hvorfor vælge dette emne?

•	 relevans 

•	 Mål med projektet

•	 Projektets omfang (ramme) 

Specialet skal indeholde følgende elementer

Teori: 

•	 Definitioner/beskrivelse	af	området

•	 de psykologiske teorier, der ligger til grund for den viden, der  
  benyttes i specialet

•	 det skal fremgå hvilken teori, der understøtter indholdet i specialet

•	 Kriterier for diagnose

•	 Årsagsforklaring
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•	 Almindelige behandlingsmetoder og resultater

•	 Psykologisk retning

•	 hypnose og emnet:

•	 teori

•	 erfaringer og forskningsresultater

•	 Metoder og resultater

Afprøvning i praksis 

•	 Antal prøvepersoner minimum 5 personer (antal af sessioner  
  er frivilligt)

•	 forberedelse

•	 spørgeskema

•	 Metoder (afdækninger metaprogrammer, værdier og overbevisninger 
  skal med)

•	 resultater

•	 dine erfaringer

•	 Konklusion - hvad virker/virker ikke?

Ud over indholdet skal der gøres opmærksomhed på 

•	 den afsluttende opgave skal være på minimum 25 og maksimalt  
  35 normalsider. (normalside = 2400 anslag) eksklusive forside,  
  indholdsfortegnelse, litteraturliste og illustrationer

•	 Opgaven	afleveres	i	A4-format,	og	der	lægges	vægt	på	 
  læsevenlighed, hvad angår skriftstørrelse, skrifttype, linjeafstand  
  og margen

•	 forsiden skal indeholde oplysninger om titel, hvor opgaven er 
  skrevet, årstal samt navnet på den studerende
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•	 Indholdsfortegnelse med sidetal samt hvilke afsnit, opgaven  
  indeholder. Indholdsfortegnelsen anbringes forrest efter forsiden

•	 forord/indledning skal indeholde mål- og/eller problem- 
  formuleringer, samt oplysninger om personer, der har hjulpet til  
  ved projektets tilblivelse. desuden eventuelt omtale, af hvad der  
  har motiveret til netop dette emne. Mål- og/eller problem- 
  formulering kan eventuelt placeres i et selvstændigt afsnit

•	 Konklusionen afslutter opgaven og skal indeholde perspektiveringer,  
  hvor der eventuelt opstilles nye problemstillinger, som arbejdet  
  har rejst, og som ikke er omfattet i opgaven. Konklusionen kan  
  udtrykke forslag til konkrete ændringer eller pege på måske 
  uprøvede muligheder

•	 Kildeangivelser er et krav, når man benytter tidligere offentliggjort 
  litteratur. det gøres enten i direkte forbindelse med teksten ved  
  hjælp af fodnote eller i et specielt kilderegister. Bilag skal også  
  kildeangives

•	 litteraturfortegnelse anbringes bagerst i det skriftlige speciale,  
  uanset om der i opgaven løbende henvises til fodnoter.  
  fortegnelsen skal også indeholde alle de bøger, artikler,  
  interviews, cd-roms, internet m.m., der er anvendt. 
  fortegnelsen kan ordnes enten:

•	 a. Alfabetisk

•	 b. I den rækkefølge materialet er nævnt i opgaven

Indhold af fortegnelse

fortegnelsen angiver oplysninger om: forfatter(e): (efternavn, fornavn).  
titel. Undertitel. Udgave. Bind-nr. Udgivelsessted. forlag. Udgivelsesår.  
sidetal. sidehenvisning. evt. kommentarer.

det er tilladt at annotere (forsyne med kommentarer eller noter) hver  
enkel henvisning med hints, ris eller ros eller af hvilken årsag, litteraturen 
er benyttet.
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Bilag 

Materiale der supplerer teksten, men ikke er direkte nødvendigt for  
forståelsen, anbringes efter den egentlige tekst evt. nummereret.

eksempler på kildeangivelse i teksten bør udgås og alene udleveres ved 
vejledning til opgaven: 

•	 1. en parentes med angivelse af (forfatter, årstal, side).  
      Parentesen henviser til litteraturfortegnelse bagerst i opgaven

•	 2. en parentes med (et tal)

•	 a. Kan henvise til litteraturfortegnelsen bagerst i opgaven

•	 b. Kan henvise til fodnote på samme side. fodnoten kan  
      udformes med alle nødvendige oplysninger

Mundtlig eksamen - fremlæggelse af specialet

eksamineres af en udefrakommende censor og intern eksaminator.  
eksamen foregår på Psykoterapeut Akademiet. 

den mundtlige fremlæggelse af specialet bedømmes efter 7-trinsskalaen, 
samt en personlig evaluering af fremlæggelsen. 
 
Består den studerende ikke, kan den studerende inden for 2 måneder efter 
den oprindelige eksamen, gå til reeksamen. Bestås denne heller ikke, kan 
den studerende tidligst gå til fornyet eksamen efter 6 måneder.

den mundtlige eksamen er på maksimalt en time alt inklusive.  
der kan være andre studerende til stede og eventuelle gæster, som den  
studerende selv har inviteret til at overvære den mundtlige fremlæggelse.  
 
resten af eksaminationen, dvs. efter den mundtlige fremlæggelse, fore-
går udelukkende under tilstedeværelse af den studerende, den interne  
eksaminator og censor.
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Klinisk/praktisk eksamen

eksamineres af en udefrakommende censor og intern eksaminator.  
eksamen foregår på Psykoterapeut Akademiet, og varer maksimalt 1 time 
og 30 minutter pr. studerende. 

den kliniske session bedømmes efter 7-trinsskalaen, samt en personlig  
evaluering af sessionen. 

den studerende skal ikke selv have en klient med til eksamen. den ude-
frakommende klient har på forhånd skriftligt oplyst til uddannelsesstedet, 
hvilken problematik de vil præsentere for den studerende. 

dette sendes/oplyses en uge før eksamen til den studerende, der  
herigennem kan forberede sessionen, hvorunder alle de kompetencer, som 
den studerende har tilegnet sig gennem de 4 studieår, kan/skal anvendes.  
den studerende skal demonstrere psykoterapeutiske færdigheder samt af 
målopfyldelsen for uddannelsen.

Eksamen foregår på denne måde 

•	 Modtagelse af klient ca. 15 minutter før eksamen

•	 sessionens varighed maksimalt 1 time og 30 minutter

•	 efter eksamination og før evaluering forlader den studerende  
  lokalet sammen med prøvepersonen

•	 når censor og intern eksaminator har evalueret, kaldes den  
  studerende ind for modtagelse af evaluering og karakter

Der må IKKE medbringes mapper eller noter.  

efter 4. års afsluttende eksamen fremsendes eksamensbeviset til fadP, 
så den studerende kan blive registeret som reg. Psykoterapeut hos 
fadP. registrering er frivillig og sker ved henvendelse til fadP. det er en  
forudsætning, at den studerende er medlem af fadP.
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Censorkorps 

På Psykoterapeut Akademiet benyttes et eksternt censorkorps til alle 
eksamener. Censorkorpsene består af personer, som har erfaring med 
undervisning, supervision, eksamination og/eller censoropgaver, og som 
minimum har kompetencer svarende til de undervisere, der varetager  
undervisningen, og som er uddannede psykoterapeuter og aktiv udøvende 
terapeut. 

Censor har minimum 6 års psykoterapeutisk erfaring inden for det felt, der 
eksamineres i. Censor har et bredt kendskab til metoder og tilgang.

der er udpeges en intern eksaminator, som sammen med den eksterne 
censor skal sikre, at 4. års afsluttende eksamen er af høj kvalitet.

det er uddannelseslederen og lederen af Psykoterapeut Akademiet, der 
udvælger censorer, som er godkendt af fadP.
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3 timers temaundervisning

I undervisningen indgår bl.a. en vurdering om, hvordan den studerende 
har læst og forstået den obligatoriske litteratur. der vil også indgå strategi 
arbejde, Mindfulness, lovregler mm.

7



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

62 

STUDIEHÅNDBOG

Mindfulness

først inden for de seneste år har Mindfulness rigtig vundet indpas i den 
vestlige verden. Mindfulness har oprindeligt rødder i yogaens og buddhis-
mens tanker om meditation. 

I dag ses Mindfulness ikke blot som en metode til at behandle og  
forbedre hverdagen for kronisk syge. Mindfulness bruges også som  
redskab til at gøre livet lettere og lykkeligere for mennesker, som ellers er 
raske og sunde. derudover bruges det i stigende grad i erhvervslivet. 

den vestlige verden har en generel tanke om, at fænomener skal under-
søges og forskes i nærmere, før vi tror på dem. derfor er der de seneste 
30 år lavet et utal af studier af Mindfulness og dets funktion og effektivitet. 
Al denne forskning viser, at Mindfulness er effektivt til behandling af f.eks. 
smerte, spiseforstyrrelser, angst, depression, misbrug, stress, tinnitus og 
andre lidelser.

Mindfulness handler om at blive bevidst nærværende i nuet frem for at 
bekymre sig om fortiden og fremtiden samt de fejlagtige tanker, som vi 
kan have om os selv og omverden. disse fejlagtige tanker kan forplante sig 
til dybdegående negative følelser, som kan forstyrre og forvrænge vores 
forståelse af hverdagen.

Når	vi	befinder	os	i	en	almindelig	vågen	tilstand,	så	reagerer	vi	i	høj	grad	
automatisk på det, vi oplever omkring os. Vores tilvante ”billede” af omgi-
velserne dominerer, og vi regner med, at alt bliver ved med at være, som 
vi allerede kender det.

når vi derimod er i den meditative eller afspændte tilstand, som kende-
tegnes af alfa-bølger i eKg´et, så er dette billede af virkeligheden meget 
svagere. nu reagerer vi ikke længere automatisk på tanker og indtryk.  
Vi	 kan	 se	på	det	hele	med	nye	øjne	og	gennemskue	de	filtre,	 som	 livet	
normalt opleves igennem. Man kan kalde dette en direkte oplevelse.

når man laver åndedrætsøvelser eller mediterer regelmæssigt, svæk-
kes disse automatiske reaktioner og vaner i nervesystemet. sindet  
bliver	mere	kreativt	og	fleksibelt,	og	det	bliver	lettere	at	se	tingene	fra	en	ny	 
synsvinkel. Man kommunikerer klarere og kan bedre samarbejde med andre.  
et grundigt kendskab til sindet giver selvtillid og åbenhed over for andre. 
Vi kalder alfa-tilstanden for ”den åbne tilstand”.
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essensforvandling med hypnose

essensforvandlingsmetoden er anvendelig til stort set alt f.eks. uønskede 
følelser, smerter, uønskede mønstre eller begrænsende tanker, da den  
indeholder teknikker til dybe indre tilstande, som man ellers kun sjældent 
har kontakt med. Man tager udgangspunkt i et problem, en negativ følelse 
eller adfærd, og gennem processen når man frem til essenstilstande som 
f.eks. dyb indre ro, kærlighed, et med alt.
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transpersonlig hypno-psykoterapi

transpersonlig betyder det, der ligger ud over den personlighed, som 
vi har, og som det ubevidste sind mere eller mindre tilfældigt har skabt.  
Udgangspunktet er, at vi er langt mere end vores personlighed.

Vi ved allerede, at hypnose kan skabe psykologiske ændringer i personlig-
heden på det ubevidste plan.

dette modul går et skridt videre. det er målrettede teknikker og teori, som 
rækker ud over personligheden.

du vil på dette kursus lære teknikker, som skaber helhed i sindet, bedre 
psykisk-fysisk balance og højere bevidsthed.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser, så du allerede 
efter kurset kan arbejde med disse avancerede metoder.

Indhold  

•	 dybdepsykologi

•	 Jung og arketyper

•	 terapeutiske teknikker omkring

•	 skyggen

•	 Indre mand/kvinde 

•	 heltens rejse

•	 spirituel integration 

•	 Chakra psykologi og chakra terapi 
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Avanceret Analytisk hypno-psykoterapi

På dette modul lærer du ego state terapi, som er en af de meget effektive 
metoder, som man anvender i analytisk hypnoterapi.

ego state terapi giver direkte adgang til problemet og metoder til at  
forandre disse.

Med dette avancerede kursus vil du også forøge din viden og indsigt i  
analytisk hypnoterapi, få større psykologisk overblik og forståelse for  
sindet. desuden vil du få en række nye ideer og metoder til arbejdet med 
både det bevidste og ubevidste sind. 

Avanceret Analytisk hypno-psykoterapi giver et teoretisk og praktisk  
fundament - måske på det vigtigste område inden for hypnose og den 
analytiske hypnoterapi.

 
Indhold 

•	 Analytisk hypnoterapi, baggrund og principper

•	 ego state terapi

•	 Automatisk skrivning i hypnose

•	 tvangstanker (oCd) versus fobier

•	 Posttraumatisk stress syndrom

•	 Metoder og tips til hurtige og dybtgående forandringer
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Angst og traume

På modulet kommer vi ind på de forskellige teorier om angst, traumer og 
kriser samt hvilke nye teknikker, der er optimale at anvende. Vi bruger hyp-
nose, kognitive og somatiske erfaringsprocesser som redskaber.

Modulet optimerer og udvikler dine handlemuligheder og kompetencer, 
du forøger din viden og indsigt i angstens ”kringlede kroge” og traumets 
binding i det neurologiske system. du bliver i stand til kritisk og profes-
sionelt at vurdere teorierne.

Indhold 

•	 Psykologien bag de forskellige typer angst og fobier

•	 hvad sker der i hjernen ved angst

•	 somatic experiencing®, en terapeutisk metode til at mindske og 
  opløse stressreaktioner fra chok og traumer

•	 forsvarsmekanismer, som kan være både hensigtsmæssige  
  (konstruktive) og uhensigtsmæssige (destruktive), alt efter hvilke 
  sammenhænge og hvor ofte, individet gør brug af dem

•	 Vi vil også arbejde med nogle ”moderne” mekanismer, der ikke  
  nødvendigvis behøver at henvise til psykoanalysen, men snarere 
  til kognitiv psykologi

•	 Vi kommer også ind på, specielle tekniker, som er gode ved 
  forskellige typer angst og fobier 
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stresshåndtering

Flere	 og	 flere	 mennesker	 oplever	 farlig	 stress	 i	 livet,	 fordi	 man	 skal	 nå	
det hele, ”være på” og samtidig være “afslappet” og cool. Men er stress  
samfundsbestemt? det er utvivlsomt, at antallet af stressramte stiger år for 
år med store konsekvenser for såvel den enkelte person som for samfundet 
som helhed.

stress er en snigende tilstand, der på sigt kan udvikle angst og depression. 
Vi er ikke altid opmærksomme på, at vi er stressede. ofte negligeres de 
forskellige symptomer på stress. Vi vænner os til den stressede tilstand  
eller	dæmper	signalerne	med	”beroligende	midler”,	og	samtidig	finder	vi	
på alverdens undskyldninger som forklaringer på vores tilstand.

På modulet lærer du bl.a., hvor forskelligt de ydre omgivelser kan tolkes, 
og vi belyser forskellige sammenhænge mellem stress og helbred samt 
stress og psyke.

du lærer desuden, hvordan du spotter stresssignaler, og du får teknikker 
og metoder til at håndtere den stresstilstand dine klienter søger hjælp til 
at forandre. 

Indhold

•	 Individuelle stressniveauer og symptomerne

•	 de hyppigste stresssymptomer og de forskellige stressfaser

•	 disposition for stress er forskellig

•	 håndtering og forebyggelse af stress

•	 stressens biologiske og kemiske væsen 
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Psykopatologi & farmakologisk behandling

Modulet er en gennemgang af de mest almindelige psykiatriske diagnoser  
i henhold til Who’s internationale diagnosticering (ICD 10), den psykofar-
makologiske behandling samt øvrig offentlig behandling.

der vil på modulet være en kort introduktion til nervesystemet, transmit-
terstoffer og hjernens belønningssystem med henblik på at forstå, både 
den farmakologiske virkning, psykopatologien og relevansen af hypnose.

Dit udbytte

•	 efter modulet har du indblik i de mest almindelige psykiatriske  
  lidelser

•	 du har kendskab til, hvordan symptombilledet ser ud og hvilke  
  symptomer der hænger sammen

•	 du vil være i stand til at tale med klienten om den medicin, der  
  indtages og viden om, hvordan den virker 

du vil således hurtigere kunne danne dig et overblik over klientens  
problemer, og hvordan de kan hænge sammen.

du vil vide, hvilken behandling det offentlige behandlingssystem tilbyder og 
i nogen udstrækning, hvad hypnose kan bidrage med udover dette. der vil 
være særlig fokus på depression, personlighedsforstyrrelser og misbrug.
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Parterapi

I parterapien arbejder vi ud fra devisen, at der er en Jeg-cirkel og en  
du-cirkel og et fælles rum, hvor de to cirkler møder hinanden, med andre 
ord det er her parforholdet udfolder sig, og det er dette fælles rum, der er 
særlig fokus på i parterapien. 

•	 hvor stort skal det fælles rum være for, at begge parter kan    
   mærke både sig selv og den anden som et helt ”Jeg”? 

•	 hvad skal være i dette fælles rum – børn, venner, familie? 

•	 Byder begge parter ind i det fælles rum? 

•	 fylder jalousien og den følelsesmæssige nærighed rummet og  
  trækker livsenergien ud af fællesskabet og blokerer skyggerne for 
  lyset? 

•	 hvilken historie bærer partnerne hver især med ind i den fælles  
  cirkel?

•	 forstår vi, hvem den anden er? 

•	 gætter vi ind i årsagen bag partnerens handlemønstre? 

•	 tankelæser vi, og tror vi, at den anden er gennemsigtig, og at vi  
  kan se ind i den andens univers? 

•	 hvordan afstemmer vi forventninger og fremmer kommunikationen?

•	 hvordan bliver vi gode til at skabe en naturlig grænsesætning og  
  øge egenomsorgen og omsorgen for den anden? 

Under modulet vil vi berøre relations teorier, Imago, familieopstillinger m.m.
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sexologi

sexualitet er et helt grundlæggende og basalt behov, der hører med til det 
at være menneske. det er et behov, der følger os gennem hele livet fra 
barndommen til alderdommen. 

Vi er alle individuelle, og vores seksuelle lyst er lige så forskellig, som vi 
mennesker er forskellige. den kan have mange forskellige udtryk, og er i 
meget høj grad med til at forme den oplevelse, vi har af os selv som individ. 
Fordi	vi	har	så	forskellige	tilgange	til	sex,	kan	det	være	svært	at	finde	en	
seksuel balance i parforholdet. 

At have det godt med sin egen, den andens og den fælles seksualitet 
har en stor betydning for livskvaliteten og for opbygningen af en stærk  
parrelation. Vi kan blive udfordret af hinandens forskelligheder, og vi kan 
opleve seksuelle problemer i forbindelse med de forskellige kriser og  
livsfaser, vi gennemlever. 

På modulet vil der være fokus på, hvordan vi oplever seksuali-
teten, både når vi elsker med os selv, og elsker med en anden.  
 
Vi vil kigge nærmere på den fysiske såvel som den spirituelle seksuelle 
energi, og igennem redskaber og øvelser træne den terapeutiske evne til 
at være i stand til at berøre svære eller pinefulde seksuelle emner som:

•	 Utroskab – hvad er det i virkeligheden?

•	 Myter om mænd og kvinders seksualitet

•	 seksuelle blokeringer og hæmninger

•	 Manglende gnist og lidenskab

•	 lyst og nydelse

•	 orgasme

•	 Kroppen og accept

•	 Bearbejdning af skam og skyld
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•	 spirituel seksualitet

•	 seksualiteten livet igennem fra barndom til alderdom

formen for modulet vil være en kombination af teoretiske oplæg og dis-
kussioner suppleret med eksempler fra den kliniske praksis og praktiske 
eksempler. 
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Krop og sind 

hypnose ved psykosomatiske og fysiske sygdomme.

Flere	 og	 flere	 mennesker	 oplever	 at	 få	 sygdomme,	 som	 kan	 være	 
vanskelige at helbrede ved almindelig lægebehandling. I UsA har 20% af 
befolkningen autoimmune sygdomme. I danmark stiger antallet af disse 
sygdomme	også	år	for	år,	og	det	samme	gælder	kræft,	diabetes	og	flere	
andre sygdomme.

en stor procentdel af alle fysiske sygdomme er psykosomatiske, dvs. at de 
har en årsag i sindet. På dette kursus vil fokus være på, hvordan vi ved at 
arbejde med sindet kan hjælpe kroppen i healingsprocessen.

du lærer om teorier bag healing af fysiske sygdomme samt afprøver  
forskellige teknikker og metoder. du lærer at hjælpe klienten med at  
finde	den	sande	essens	af	styrke,	kærlighed	og	positive	tanker	og	dermed	 
fremme fysisk healing.

Undervisningen rummer både teori og praktisk træning i de forskellige  
metoder.

du skal være parat til at være aktiv deltager i de dybtgående healings- 
processer.

Indhold 

•	 forskellige sygdomsmodeller

•	 de forskellige “kroppe” og energisystemet

•	 Psykiske årsager bag fysiske sygdomme

•	 forbindelsen mellem organer og følelser

•	 tilgivelse og healing

•	 Kommunikation med kroppen i hypnose

•	 Budskabet i sygdommen



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

73 

STUDIEHÅNDBOG

HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

•	 Cellen som billede på kroppen

•	 healing af fysiske skader

•	 Immunforsvaret

•	 hypnose i forbindelse med alvorlige sygdomme

•	 hypnose i forbindelse med operation

•	 hypnose ved livets afslutning
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Klinikvejledning og klientbehandling 

Indhold

Kendskab til journalføring og lovregler.
hvad er rAB & dAKoBe og reg. Psykoterapeut?

•	 Der	vejledes	i	at	oprette	og	drive	et	firma

•	 Budgetlægning

•	 Oprettelse	af	firma	&	CVR	nr.

•	 sKAt & regnskab og diverse forpligtelser

•	 Moms eller momsfritagelse og lønsumafgift

•	 regler for fradrag af kørsel 

•	 retningslinjer for klinik i eget hjem

•	 revisor/bogholder/bogføre selv

•	 lovpligtig forsikring

•	 Journalisering og datatilsynet

•	 etik og god klinisk praksis

•	 lov om behandling af personoplysninger 

•	 og meget mere… 
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Markedsføring

regler for annoncering og markedsføring af behandlinger.
forslag og overvejelser til langsigtet planlægning af din markedsføring.

•	 Website, hosting, seo søgeoptimering, google Analytics &  
  Adwords

•	 Visuelt identitet & logo – hvad vil du signalere

•	 Grafisk	design	&	Tryksager	 
  (visitkort – brochure – skilt -streamere til bilen?)

•	 fotografering & video

•	 sociale medier

•	 hvad koster det

 
Etik & fremtoning

•	 etik – og hvad menes med dette

•	 din personlige fremtoning, dit look og det signal,  
  du ønsker at sende

Behandling hjemme eller på klinik

•	 Hvad	skal	man	reflektere	over	ved	behandling	hjemme

•	 Hvad	skal	man	reflektere	over	ved	at	åbne	klinik	&	indretning
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træningsgrupper

På hvert uddannelsesforløb vil der blive nedsat nogle selvstyrende  
øvegrupper, samt øvegrupper, hvortil der er koblet en vejleder. 

Selvrefleksion

Ved	 selvrefleksion	 forstås	 tanker,	 oplevelser	 og	 opmærksomhedspunk-
ter, som vedrører personlig udvikling / indsigt / arbejdspunkter, proces-
ser,	teori	og	metoder.	Selvrefleksion	er	integreret	i	og	foregår	under	hele	 
uddannelsen, som en del af den personlige udviklingsproces i hypnose 
Psykoterapeut-uddannelsen.	Selvrefleksion	foregår	som	en	del	af	undervis-
ningen og sideløbende med egenterapi.

egenterapi

Ved egenterapi forstås den personlige og individuelle psykoterapi, man 
som	 klient	 modtager	 og	 får	 af	 en	 kvalificeret	 Master	 Hypnoterapeut	 /	 
Psykoterapeut / Psykolog, som skal godkendes af Psykoterapeut Akademiet.  

•	 På 1. og 2. studieår skal terapeuten være Master hypnoterapeut/ 
  Psykoterapeut/Psykolog.

•	 På 3. og 4. studieår skal terapeuten være uddannet Psykoterapeut 
  og være medlem af en organisation.

8
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Klinisk terapi

Træningsterapi i undervisningen

Gruppeterapi: 
foregår i forbindelse med undervisningen.

Klientterapi: 
er færdighedstræning  som den studerende giver en klient, hvorefter der gives 
supervision herpå. denne klientterapi kan foregå på en af de følgende måder: 

•	 en terapeutisk træning, hvor du er terapeut, og en medstuderende  
  er superviser

•	 en terapeutisk træning, hvor du er terapeut og du optager  
  sessionen, og en medstuderende giver supervision derefter

•	 en terapeutisk træning, hvor du er terapeut, og du laver en  
  udførlig klientrapport ifølge hypnose skolens- / Psykoterapeut  
  Akademiets retninger og derefter får supervision af en medstude- 
  rende eller en vejleder.

færdighedstræning

Ved færdighedstræning forstås den færdighed, man opnår ved at  
udøve klienttræning. færdighedstræning kan udføres på Psykotera-
peut Akademiet under vejledning af en erfaren vejleder eller underviser.  
 
færdighedstræning er en meget vigtig del af uddannelsen på Psykotera-
peut Akademiet. det gør, at den studerende efter uddannelsen kan udføre 
professionel terapeutisk behandling med en klar bevidsthed omkring egne  
kompetencer. 

den studerende kan herefter arbejde med hypnose og nlP på et etisk  
forsvarligt grundlag, hvor menneskelige relationer er omdrejningspunkt.
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supervision

Ved supervision forstås en samtale, der kan være direkte eller indirekte 
på et givet terapeutisk arbejde. supervision kan være intern og ekstern i 
grupper eller individuel. supervision er et led i den faglige og personlige 
udvikling, og gives af andre og mere erfarne personer, når den studerende 
ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger.  

gruppesupervision

foregår på skolen med en superviser og i forbindelse med undervisning.

supervision givet til din medstuderende

På 2. studieår skal den studerende give supervision til en medstuderende 
ved klienttræningen. der bliver undervist i supervision på uddannelsen.

supervision på klientrapporter

der skal skrives klientrapporter efter hypnose skolens gældende regler.

selvstudie

der vil være selvstudie i forbindelse med de forskellige eksamener.  

de 6 retninger inden for psykoterapien

Der	 eksisterer	 mange	 forskellige	 terapiretninger,	 men	 de	 fleste	 profes-
sionelle	 psykoterapeuter	 placerer	 sig	 indenfor	 en	 eller	 flere	 af	 følgende	 
terapeutiske hovedtraditioner. 



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

79 

STUDIEHÅNDBOG

Psykoterapeut Akademiets retning er markeret i parentes

•	 Psykodynamisk/psykoanalytisk terapi

•	 Kognitiv terapi/kognitiv adfærdsterapi 

•	 humanistisk/oplevelsesorienteret terapi 

•	 systemisk terapi

•	 Kropsorienteret psykoterapi 

•	 transpersonel terapi

Psykodynamiske/Psykoanalytisk terapi 

Lægger	 vægt	på	ubevidste	 konflikter	med	 rødder	 i	 barndommen	og	de	 
relationer, man havde til nære omsorgspersoner. I sin klassiske form er  
freudiansk	psykoanalyse	en	langvarig	proces,	der	strækker	sig	over	flere	år,	og	
hvor klienten gradvis opbygger indsigt i årsagerne til egne følelser og adfærd.  

Dette	har	siden	forgrenet	sig	i	flere	forskellige	retninger	og	behandlings-
varianter, der praktiseres i mere kortvarige behandlingsforløb og bygger 
på forskellige videreudviklinger af freuds tanker (klassisk psykoanalyse er 
i dag et speciale).

Kognitiv terapi/kognitiv adfærdsterapi 

lægger vægt på aktuelle problemer og de tankemønstre, der vedligeholder 
dem. har en resultatorienteret tilgang, hvor der arbejdes med et afgrænset 
psykologisk problem, som hovedregel i kortvarige forløb, hvor man nøje 
følger de fremskridt, der sker i forhold til problemet.
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humanistisk/oplevelsesorienteret terapi 

lægger vægt på at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner 
og potentialer med fokus på en ligeværdig relation mellem terapeut og  
klient samt en indfølende holdning hos terapeuten (humanistisk psykologi).  
oplevelsesorienteret psykoterapi har rødder i gestaltterapien og humani-
stisk psykologi er inspireret af Carl rogers klientcentrerede metode.

systemisk terapi

lægger vægt på relationer og de underforståede aftaler, der udspiller sig 
mellem personer. Anser psykologiske problemer for noget, der ligger i 
hele systemets samspil (f.eks. den måde en bestemt familie fungerer på) 
frem for noget, der knytter sig til den person, der udviser symptomerne.  
 
er oprindelig udviklet inden for familie- og parterapi, men kan også  
praktiseres som individuel terapi. se også narrativ terapi.

Kropsorienteret psykoterapi 

terapiformer, hvor samtale kombineres med opmærksomhed på og arbej-
de med klientens krop. 

transpersonlig

Beskæftiger sig med menneskets højeste potentialer. det vil sige, at 
man her er interesseret i at forstå fænomener som visdom, intuition,  
enhedsoplevelser, nærdødsoplevelser osv. ”Trans-” kommer af latin og 
betyder ”på den anden side af” eller ”hinsides”. transpersonlig psyko-
logi er dermed interesseret i at forstå og undersøge de aspekter ved 
vores liv, der ligger ud over den personlige sfære, eller det almindelige liv.  
 
transpersonlig psykologi handler dermed også om menneskets spirituelle 
dimensioner. transpersonlig psykologi er i dag et særskilt område inden 
for psykologien.



HYPNOSE SKOLEN © 2018  •  WWW.HYPNOSESKOLEN.DK
 

81 

godKendelser

Findes der en statsautoriseret godkendelse af psykoterapeuter?
Nej, Danmark har ikke endnu en offentlig anerkendt uddannelse for  
psykoterapeuter. 

der er en generel misforståelse af, at psykoterapeuter er statsligt godkendt. 
Det	kan	derfor	 fastslås,	at	der	 ikke	findes	nogen	statslig	godkendelse	af	
psykoterapeuter eller af uddannelsesinstitutioner i danmark.  

Staten	har	aldrig	autoriseret	eller	beskrevet	en	uddannelse,	der	kvalificerer	
til at praktisere som psykoterapeut. tre ministerier var i 2004 involveret i et 
projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter.

socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af 
private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddan-
nelse af personale på institutioner og hospitaler til at arbejde med psykisk 
svage og syge. Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en 
evalueringsordning	for	private	psykoterapeutuddannelser	skulle	findes	i	et	
ønske om nogle kriterier til anvendelse ved rekruttering til de nye storkom-
muner og regioner.   

Projektet blev skrinlagt og vurderinger af private psykoterapeut-uddannel-
ser blev stoppet den 1. marts 2006 af eVA (Danmarks Evalueringsinstitut). 
det har tre gange været til afstemning i folketinget, om titlen psykoterapeut 
skulle beskyttes, men det er frafaldet hver gang. 

enhver kan derfor bruge titlen psykoterapeut uden nogen form for bevis, 
certifikat	eller	anden	dokumentation.

det er i dag muligt for private uddannelsesinstitutioner at benytte private 
evalueringsordninger,	som	foretages	af	et	privat	konsulentfirma	ud	fra	for-
tolkninger af de oprindelige kvalitetskriterier. der er således ikke tale om 
en offentligt anerkendt evalueringsordning. 

staten uddanner derimod psykologer og psykiatere, som begge er  
beskyttede titler.

9
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dAKoBe 
 

danmarks komplementære behandlere er landets 
eneste tværfaglige alternative behandlerforening

studerende, der er uddannet på hypnose skolen, kan blive medlem 
af dAKoBe efter de til enhver tid gældende regler for medlemskab.  
dAKoBe godkender ikke uddannelse eller skoler. skoler kan godkendes 
af sundhedsrådet. 
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Psykoterapeut Akademiet er af fadP, godkendt 
reg. Psykoterapeutisk uddannelsessted

hypnose Psykoterapeut uddannelsen er en godkendt reg. Psykoterapeutisk 
uddannelse. Psykoterapeut Akademiet er medlem af fadP, foreningen af 
danske Psykoterapeuter, og underlagt foreningens regler og etik.

hypnose Psykoterapeut er desuden en patenteret titel og en uddannelse 
som kun kan erhververes på hypnose skolen / Psykoterapeut Akademiet.

fadP er den eneste brancheforening i danmark, som er godkendt 
til at registrere psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser.  
godkendes man som psykoterapeut eller uddannelsessted, får man beteg-
nelsen ”reg. Psykoterapeut” eller ”reg. psykoterapeutisk uddannelse”. 

som ”reg. Psykoterapeut” og ”reg. psykoterapeutisk uddannelse” mod-
tager man et bevis samt et særligt logo fra fadP.

titlen ”reg. Psykoterapeut” er beskyttet og udsender et godt signal til 
omverdenen om professionel behandling.

Det	 er	 den	 eneste	 beskyttede	 titel	 uden	 for	 det	 offentlige	 finansierede	
sundhedsvæsen,	og	viser,	at	du	er	kvalificeret	til	at	undersøge	og	behandle	
klienter, der henvender sig til dig som psykoterapeut for at få hjælp.

titlen er beskyttet. du kan se titlen på styrelsen for Patientsikkerheds 
hjemmeside: http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/
autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/registreringsordning-
alternative-behandlere/foreninger-godkendt-af-sundhedsstyrelsen-til-at-
registrere-alternative-behandlere 
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foreningen af danske Psykoterapeuter lægger vægt på, at der hos  
psykoterapeuter generelt, og i særdeleshed blandt medlemmerne af  
foreningen, bliver opretholdt et højt niveau af etisk standard og god  
klinisk praksis. således er der fastsat etiske regler, som erhvervsterapeuter,  
der ønsker medlemskab af foreningen, skal underskrive for at opnå  
medlemskab. 

samtidig har foreningen opretholdt et etisk råd, der fungerer som  
klageinstans efter de klageregler, der gælder for psykoterapeuter, som er 
medlemmer af foreningen.

det svarer til de krav, der stilles til organisationer, der ønsker at kunne  
registrere medlemmer i et register for registrerede Alternative Behandlere 
(rAB).

som færdig uddannet hypnose Psykoterapeut kan du blive ”reg. Psyko-
terapeut” hos fadP, da Psykoterapeut Akademiet overholder optagelses-
kriterierne. 

Forskel på en RAB godkendt Psykoterapeut og en Reg. Psykoterapeut

en rAB godkendt alternativ behandler skal have minimum 660 timers  
uddannelse for at blive rAB godkendt. for at blive reg. Psykoterapeut  
ligger timetallet på 1066 timer. der er bl.a. ikke krav til fagligt indhold,  
hverken til undervisningssteder eller undervisere, for uddannelserssteder der  
uddanner terapeuter, som kan rAB godkendes. der er heller ikke krav om 
eksterne censorer til den afsluttende eksamen for rAB godkendte terapeuter. 

en rAB godkendt Psykoterapeut har ikke nødvendigvis bl.a. egente-
rapi, færdighedstræning under uddannelse, modtaget/givet supervision,  
deltaget i øvegrupper. 

•	 en rAB godkendt terapeut bliver godkendt efter et sæt generelle 
   kvalitetskriterier, som gælder for alle alternative behandlingsmetoder

•	 En	REG	Psykoterapeut	bliver	certificeret	og	registreret	efter	en 
		 kvalitetssikring	specifikt	udarbejdet	til	psykoterapeuter 

rAB godkendte psykoterapeuter har ikke 4 eksamener og en hovedop-
gave, de har blot en afsluttende eksamen. en rAB godkendt Psykoterapeut  
behøver ikke undervisning i udviklingshistorie, retninger, formål og teori 
inden for de 6 grene.
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etIsKe retnIngslInJer  
og god KlInIsK PrAKsIs

Både studerende og undervisere er forpligtet til at gøre sig bekendt med 
studieordningens indhold, og dermed også de etiske retninger. 
Psykoterapeut Akademiet har egne etiske regelsæt, som skal underskrives 
af den studerende på første studiedag. desuden følger vi også fadP´s 
etiske regelsæt og ”god klinisk praksis” (GCP).

hyPnose sKolens etIsKe regler

§1 Almene bestemmelser

 1.1. de etiske regler er bindende for alle udøvende hypnoterapeuter, 
 der er uddannet på hypnose skolen, hvad enten disse beskæftiger 
 sig med terapi, undervisning, personlig udvikling, coaching eller  
 lignende.

 1.2. hypnoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens  
 personlige og psykiske udvikling og sundhed.

 1.3. hensynet til og respekten for klienten går forud for hypnotera- 
 peutens personlige interesser.

 1.4. Uddannelsesstedet optager ikke studerende med misbrug af 
 euforiserende stoffer og/eller alkohol. opdages dette under  
 uddannelsesforløbet, forbeholder Psykoterapeut Akademiet sig ret  
 til at afbryde uddannelsen.

 1.5. Uddannelsesstedet optager ikke studerende der har en  
 psykiatrisk diagnose. opdages dette under uddannelsesforløbet, 
 forbeholder hypnose skolen / Psykoterapeut Akademiet sig ret til  
 at afbryde uddannelsen.

 1.6. hypnoterapeuten arbejder med det raske menneske i krise.

10
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§2    Forholdet til klienten

 2.1. hypnoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav 
 på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

 2.2. hypnoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, som  
 erfares om klienten.

 2.3. hypnoterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeu- 
 ten herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for 
 fare på liv eller velfærd.

 2.4. hypnoterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger  
 om klienten med klientens samtykke.

 2.5. hypnoterapeuten kan føre journal, som indeholder de vigtigste  
 hovedpunkter i samarbejdet med klienten. opbevaring af journaler, 
 skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på  
 at forebygge misbrug af materialet
 
 opbevares følsomme oplysninger, skal hypnoterapeuten tilmelde 
 sig datatilsynet.

 2.6. Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som  
 hypnoterapeuten har udfærdiget om klienten.

 2.7. Journalføring, optagelser på lyd– og videobånd samt afspilning  
 heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor  
 tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.

 2.8. hypnoterapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er 
 enige om at iagttage tavshedspligt.

 2.9. hypnoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som  
 terapeut til skade for klienten.

 2.10. seksuel omgang mellem hypnoterapeuten og klienten må  
 ikke forekomme.
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 2.11. en forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis  
 den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

 2.12. hypnoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling,  
 hvis hypnoterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de  
 problemer, klienten har.

 2.13. er hypnoterapeuten påbegyndt en terapi, er terapeuten  
 ansvarlig for, at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved  
	 viderehenvisning	til	anden	kvalificeret	behandler.

§3    Forholdet til kollegaer
 
 3.1. hypnoterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.
 
 3.2. en hypnoterapeut, der bliver opmærksom på, at en anden  
 hypnoterapeut uddannet på hypnose skolen bryder de etiske  
 regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om 
 nødvendigt rette henvendelse til hypnose skolens ledelse.

§4    Faglig standard

 4.1. hvis hypnoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer  
 vedkommendes arbejde, skal hypnoterapeuten søge hjælp til at  
 løse sine egne problemer.

 4.2. hypnoterapeuten må ikke ved annoncering eller lignede love 
 konkrete resultater, som der i ikke kan garanteres for. hypnoterapeuten 
 skal følge loven om markedsføring af sundhedsydelser.

 4.3. hypnoterapeuten skal personligt og professionelt være i  
 overensstemmelse med behandlingsprincipperne for hypnoterapi 
 og Psykoterapi.

 4.4. hypnoterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour  
 f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.
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regler for god klinisk praksis

•	 følge god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning

•	 følge de etiske regler og Behandlingsprincipper for hypnoterapi

•	 give klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og de  
  forventninger, de kan have til den

•	 Aldrig	give	behandlinger,	hvis	du	eller	klienten	er	under	indflydelse	 
  af alkohol, euforiserende stoffer eller tilsvarende

•	 Ikke over for klienten fraråde lægebesøg

•	 opmærksomhed på lokalemæssig og personlig hygiejne

regelsæt for god klinisk praksis fadP (gCP)

regelsæt for god klinisk praksis er bindende og retningsgivende i relation 
til alt psykoterapeutisk arbejde, der praktiseres af alle fadP’s registrerede 
psykoterapeutiske medlemmer og uddannelsessteder. 

Registrerede Psykoterapeutmedlemmer skal overholde følgende regler 
for god klinisk praksis (GCP):

 1. reg. medlemmer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed 
  i deres faglige virke, herunder gøre brug af psykoterapeutiske 
  midler og metoder, som er forsvarlige, og som de er  
	 	 kvalificerede	til	at	benytte.

 2. reg. medlemmer skal anbefale en klient at søge læge m.v., 
  hvor dette må anses for indiceret.

 3. reg. medlemmer skal overholde lovgivningen, herunder  
  afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller  
  benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt  
  bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. 
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  hvis psykoterapeuten kommer i tvivl om, hvorvidt et medi-
  cinsk behandlingsforløb er foreneligt med den psykoterapi, 
  der tilbydes, skal klienten opfordres til at afklare dette med 
  sin læge.

 4. reg. medlemmer skal løbende vedligeholde og opdatere 
  deres faglige viden. fadP har et skema, hvor medlemmet 
  skal krydse af og vedhæfte dokumentation for, at medlemmet  
  holder sig àjour. Medlemmet skal på anmodning fra fadP til 
  enhver tid kunne godtgøre, at de holder sig fagligt og  
  personligt ajour.

 5. reg. medlemmer skal give klienten saglig og nøgtern  
  information om behandlingen og de forventninger, klienten  
  kan have hertil, herunder evt. risici. Psykoterapeuten må ikke 
   give løfter om helbredelse.

 6. reg. medlemmer skal føre journaloptegnelser over deres  
  behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation 
  samt den behandling og den information, der er givet til 
  klienten.

 7. Journalen skal opbevares utilgængeligt for andre og skal 
  destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behand-
  lingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører.  
  den praktiserende psykoterapeut har også tavshedspligt  
  omkring det, at selve klientrelationen eksisterer.

 8. reg. medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de  
  oplysninger om private forhold og andre fortrolige  
  oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får  
  om deres klienter. tavshedspligten ophører, hvis medlemmet  
  derved overtræder landets love.

 9. reg. medlemmer skal udøve deres gerning omhygge- 
  ligt og samvittighedsfuldt, samt vise respekt for klientens  
  egenværdi og respektere klientens individuelle behov og  
  valg.
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 10. reg. medlemmer skal i deres arbejde vise respekt for  
  kollegers arbejde, og være til støtte i faglige situationer.  
  dette er ikke en hindring for at tage overtrædelser op, der  
  vedrører fadP´s regler for god klinisk praksis.

 11. hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandling- 
  forløb, som psykoterapeuten oplever som uforeneligt med 
  den behandling psykoterapeuten tilbyder, må det andet  
  behandlingsforløb afsluttes, inden sessioner kan aftales.
 
 12. Klinikken, hvor psykoterapien foregår, skal fremtræde ren og 
  hygiejnisk.

 13. reg. medlemmer skal medvirke til, at der i befolkningen er 
  respekt og tillid til faget.

 14. regelsættet for god Klinisk Praksis fremgår af fadP´s  
  hjemmeside.

 15. overtræder et reg. medlem fadP´s vedtægter eller sine 
  medlemsforpligtelser iht. til vedtægterne og ”regelsæt for 
  god klinisk praksis”, vil medlemmet blive ekskluderet.

Foreningen af Danske Psykoterapeuters etiske regler. 
Se link: http://fadp.dk/om/vores-etik/

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 psykotera- 
 peutens 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.
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§ 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 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 myndig- 
 heder og kolleger.

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

FaDP optagelseskriterier som Reg. Psykoterapeuter:  
http://fadp.dk/reg-psyk-udd/optagelseskriterier/
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Link til de områder af lovgivningen, der er relevant i forhold til at blive 
”Reg. Psykoterapeut” og ”Reg. Psykoterapeut uddannelsessted”
Sundhedsloven:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152710

Autorisationsloven:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138178

Lov om Alternativ Behandler:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143297

Markedsføringsloven:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158302 

Lov om journalføring:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144978

Persondataloven:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828

Moms- og lønsumsafgift – vejledning:
www.skat.dk/skat.aspx?oId=78994

Der er meget at læse om Moms og lønsumsafgift, så her har du også 
et interessant link:
www.skat.dk/sKAt.aspx?oId=2153554&vId=0&q=moms og lønsum

11
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der er en kursuslitteraturliste for hvert år, hvoraf det fremgår, hvad der er 
obligatorisk og anbefalet læsning. 

der vil være opfølgning på den obligatoriske læsning i forhold til, at den 
studerende har læst og forstået den obligatoriske litteratur. opfølgning 
foregår således:

•	 På 1. og 2. studieår gennemgås studiekompendiet på hvert modul  

•	 På 3. og 4. studieår gennemgås den obligatoriske læsning i  
  forbindelse med 3 timers undervisningen og på modulerne

1. Studieår

Obligatorisk læsning: 
 studiekompendium som udleveres på skolen.

Anbefalet læsning:
Hypnose:
 Jens Jørgen Gravesen:  
  hypnose & hypnoterapi og hypnoterapi i praksis
  hypnose & hypnoterapi og hypnoterapi
 
 Ousby: 
  hypnose og selvhypnose
  
 Maureen Røpke, Poul Røpke: 
  den indirekte genvej (om indirekte sprogbrug)
  
 Finn Abrahamovitz: 
  livet er en drøm (hypnosens historie)

12
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NLP:
 Joseph O’Connor:   
  nlP – en grundbog i teori og praksis
 Vadum Dahl:   
  grundbog i nlP 1

 R. Bandler og J. Grinder:  
  forandringer

 Anné Linden:  
  nlP i din hverdag

2. Studieår:

Obligatorisk læsning:
 studiekompendium, som udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
Hypnose:

 Jens Jørgen Gravesen:  
  negativ spontanhypnose 

 Roger P. Allen:   
  scripts and strategies in hypnotherapy

 P. Nilsson og Grethe Bruun: 
  hypnose i praksis og i supervision (ericksoniansk)

 Dave Elman: 
  hypnotherapy

NLP:
 Vadum Dahl:   
  grundbog i nlP 2

 Richard Bandler:  
  Brug din hjerne til en forandring
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 Robert Dilts:      
  sunde overbevisninger 

 Robert Dilts:    
  så kan du godt tro om igen

 Anthony Robbins:   
  Ubegrænset Kraft

 Ole Vadum Dahl:                            
  At vokse som voksen          

 Richard Bandler:  
  Brug din hjerne til en forandring

 Richard Bandler og John Grinder: S
  fra frø til prins

3. og 4. Studieår:

Obligatorisk læsning: 
 Stephen R. Covey: 
  7 gode vaner (udleveres på 3. år)

Anbefalet læsning:
 Thomas Koester og Kim Frandsen: 
  Introduktion til Psykologi 

 Jørgen Nystrup:
  Psykoterapi. Psykiatri fonden.
 
 Bo Heimann:
  hvad er ego?

Parterapi
Barbara De Angelis
 Kærlighedens hemmeligheder
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David Schnarch:
 det passionerede ægteskab
Sue Johnson: 
 hold mig

Gitte Sander:
 grib kærligheden

Ester Perel:
 erotisk inteligens

Gary Chapman:
 Kærlighedens fem sprog

Hanne Hostruo:
 Kærestebilleder

Ole Vadum Dahl: 
 At vokse sammen

Mariann Williamson:
 Kærlighedens mirakel

Sexologi
David Deida:
 dear lover

Neel Fasting:  
 seksualitet og tantra

David Deida: 
 sex er vejen til gud

Anne Louise Stevnhøj:
 skal vi lege doktor

Barbara Carrellas:
 Vejen til ekstase
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Jesper Bay Hansen:
 få mere lyst

Mantak Chia: 
 Mænds seksuelle puls  
 Kvinders seksuelle puls 
 den seksuelle puls

Psykopatologi & farmakologisk behandling
Obligatorisk læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
 Aksel Bertelsen og Povl Munk-Jørgensen: 
  de psykiatriske diagnoser. Psykiatrifondens forlag

 Inge Olsen: 
  farmakologi for sygeplejestuderende. Munkgaards forlag

Stresshåndtering 
Obligatorisk læsning:
 studiekompendium, udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
 
 Pernille Rasmussen:   
  livet efter stress

 Pia Hardy og Kåre Thomsen: 
  Vind over din stress

 Kirsten Nørgaard Pedersen: 
  stress den moderne udfordring

 Sundhedsstyrelsen og SFI: 
  stress i danmark – hvad ved vi 2007

 Hans-Henrik Nielsen:  
  stress, dræber eller drivkraft
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 Bobby Zachariae:  
  stresskompetence

 Anthony Robbins:  
  råd fra en ven

Transpersonlig hypnoterapi
Obligatorisk læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
 Debbie Ford:
  Kast lys over skyggen

 Debbie Ford:
  når skyggen tager over

 Helen Gamborg:
  det usynlige i helbredelse

 C.G. Jung:
  Mennesket og dets symboler

 Henrik Krag:
  selvudvikling for det hele menneske

 Caroline Myss:
  sjælens anatomi

 Caroline Myss:
  sjælens kontrakter

 Ole Vedfelt:
  Bevidsthed

 S. Gilligan og Robert Dilts:
  the hero´s Journey
 
 A. Chips: 
  Clinical hypnotherapy
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Krop & Sind healing med hypnose 
Obligatorisk læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
 Krop / sind sammenhæng

 Louise Hay:
  sund i sind, sund i krop

 Debbie Shapiro:
  din krop spejler dit sind
  Kroppens energi system

 Donna Eden:
  energi-medicin i praksis

 Roger Callahan:
  tankefeltterapi

 EFT: 
  www.emofree.com

Generelt:
 Susanna Ehdin:
  det selvhelbredende menneske

 Helen Gamborg:
  det usynlige i helbredelse – en bog om healing og energier

 Caroline Myss:
  hvorfor bliver nogle raske og andre ikke

 Swami Deva Satyarthi:
  Kroppens veje 1 og 2

 Bernie Siegel:
  Kærlighed, Medicin og Mirakler
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Essensforvandling 
Obligatorisk læsning: 
 Kompendium, udleveres på skolen

Anbefalet læsning:
 Connirae og tamara Andreas
 Vejen til din indre kilde

Angst & Traume
Obligatorisk læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen

 Jes Gerlach: 
  Angst bogen

Anbefalet læsning:
 Elsebeth S Hansen og Tom g Bolwig: 
  når ritualerne tager magten

 Leif Edward Ottesen Kennair: 
  tvangstanker

 Per Hove Thomsen: 
  om børn og unge med tvangssymptomer

 Birgitte Madsen: 
  Angst - følelsen af at miste kontrollen

 Esben Hougaard: 
  Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi 

 Peter A. Levine: 
  Væk tigeren 
  den tavse stemme 

 Diane Poole og Laurence S. Heller: 
  traumehealing 
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Mindfulness
Obligatoriske læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen

 Jon Kabat- Zinn: 
  lev med livets katastrofer 

Anbefalet læsning:
 Henning Daverne: 
  Meditation og Mindfulness 
  12 minutter til succes 

 Stig Åvall Serverinsen: 
  trækvejret 

 Jon Kabat- Zinn: 
  lige meget hvor du går hen er du der 
  Mindfulness for begynder

 Eve b. Lorenzen og Stine Reintoft:
  Ind i Mindfulness
 
 Bhante Henepola Gunaratana:
  Klassisk Mindfulness

 Russ Harris:
  styrk selvtilliden 

 Matthieu Ricard:
  hvorfor meditere

Avanceret Analytisk Hypnoterapi
Obligatoriske læsning: 
 studiekompendium, udleveres på skolen
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