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1. Orientering omkring beslutning vedr. uddannelse 

1.a  

Beslutning vedr. uddannelse blev drøftet på mødet.  

Arne har udarbejdet et skriv se nedenfor, hvori der kan læses hvad der rør sig lige nu 

for Ifuam.  

Skulle der være nogen spørgsmål til det vedhæftede skriv kan en fra studierådet, 

Arne, Charlotte eller Ane kontaktes, om muligt vil evt. spørgsmål blive besvaret eller 

taget med på næste studierådsmøde.  

 
Kære alle. 

Efter en dejlig sommer, med tid til refleksioner, er vi i Ifuam blevet tydelige på vores udgangspunkt i forhold 

til niveauvurderings-processen. 

Vi har besluttet, at vi ikke skal niveauvurderes på masterniveau for nuværende.  Det betyder, at vi starter 

det sidste uddannelseshold her i efteråret efter den nuværende studieordning med certificering. 

Vi vil fortsat uddanne studerende og tilbyde kurser i det der efter vores mening er det vigtigste og mest 

grundlæggende; at den studerende kan være sammen med sig selv og den anden, med udgangspunkt i den 

andens oplevelse af verden. 

Vi har tidligere fremført synspunktet – og mener stadig – at masterniveauet og forskermodulerne skulle 

foregå som en overbygning efter endt uddannelse til psykoterapeut.  

Vi anerkender forskningens betydning for uddannelse og udvikling af psykoterapi som fag, dog ikke at det 

bør være en obligatorisk disciplin for de studerende på den certificerede psykoterapeut uddannelse.  

I den ideelle verden kunne vi forestille os, at et eller flere institutter muliggjorde, at vores studerende - som 

ender med, efter vores mening, et højt niveau - kunne tilbydes en overbygning på et andet institut, altså 

som en særskilt og valgfri overbygning. Andre institutter kunne måske også have denne interesse. 

Det sidste kunne jeg ønske blev drøftet på vores møde i oktober. 

Med hensyn til vores fælles møder (i Forum) oplever jeg, at der er en tilbageholdthed. At der i pauser tales 

om usikkerhed ift. niveauvurdering - en usikkerhed jeg ikke synes afspejles i åbent forum, hvor det positive 



 

omkring niveauvurdering udtrykkes – det er også godt, sidder alligevel tilbage med en fornemmelse af, at 

der er en usikkerhed som ikke udtales. 

Med de bedste ønsker – kærlig hilsen 

Arne Jakobsen 

Ifuam 

Ovenstående sendes til alle andre institutter som er certificerede under Dansk 

Psykoterapeutforening. 

 

Med udgangspunkt blev der drøftet betydningen af denne beslutning for Ifuam. 

Bliver flertallet af institutter niveauvurderet på masterniveau, vil det så betyde mindre 

tilgang til Ifuam? 

Er det muligt at fastholde Ifuams særkende i tilfælde af vi deltager i processen. 

Kan vores praksis tilgang fastholdes hvis vi går med? 

Mange andre nuancer. 

En bred og åben debat. 


