
 

Vejledning i vedligeholdelse af registrering – Reg. psyk. 
For at bevare din status som Reg. Psykoterapeut, skal du være ak4vt udøvende psykoterapeut, og give 
minimum 180 4mers klient terapi i en 2 årig periode.  
Når du er registreret psykoterapeut, forpligter du dig 4l at holde dig personligt og fagligt ajour inden for 
dit fag. Det sker bl.a. via regelmæssig supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP-bestyrelses- og 
udvalgsarbejde, eFeruddannelse mv. 

Som ’Reg. psykoterapeut’ skal du benyHe følgende pointsystem, som dokumenta4on for vedligeholdelse af 
din registrering. 

Beskrivelse Antal

point

1. Udøvende psykoterapeut

Point pr. år – 180 4mers ydet klienHerapi over den 2 årige periode 200

Føre journal og kunne dokumentere optegnelser over behandlinger af den enkelte 10

klient, herunder indika4on samt den behandling og den informa4on, der er givet.

2. Undervisning og kurser over to år

Modtaget undervisning pr. 4me 2

Givet undervisning pr. 4me 6

3. Supervision og egenterapi – over to år

Modtaget supervision - 60 min./1 4me 15

Givet supervision – 60 min/1 4me 20

Egenterapi – modtaget 60 min/1 4me 15

4. Mentorordning – offentligt og privat

Point pr. år uanset antal 20

5. FaDP-foreningsarbejde over 2 år

Deltagelse i generalforsamling 10

Deltagelse i arbejds-/bestyrelsesmøder 20

Deltagelse i udvalgsarbejde eller råd 15

6. Andet:
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Erfa-dag 10

’Gå hjem´-møder og workshops på under 4 4mer 5

Udgivelse af fagliHeratur, udarbejdelse af avisar4kler, deltagelse i tv/radio, foredrag,

repræsenteret i udenlandske organisa4oner relateret 4l psykoterapi. Kontakt FaDP’s

optagelsesudvalg for antal point.
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Regler for point pr. 22. marts 2018 

Antal point og dokumentaQon – for at få fornyet din reg. psykoterapeut status skal du kunne 
dokumentere følgende: 

1. Der skal være opnået 300 point inden for en 2-årig periode. Perioden regnes fra datoen på 
registreringsbeviset. Psykoterapeuten skal kunne dokumentere alle 300 point. 

2. du skal have minimum 180 4mers klient terapi i en 2 årig sammenhængende periode for at 
være ak4vt udøvende registreret psykoterapeut 

3. Mindst 40 point af disse skal være opnået gennem faglig relevant supervision. 
4. Mindst 60 point skal være opnået som modtaget undervisning (svarende 4l 30 4mer á 60 min.). 
5. 10 point for at dokumentere optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om 

indika4on samt den behandling og den informa4on der er givet. Skal opfyldes. Det er et krav fra 
Styrelsen for Pa4entsikkerhed, at der føres journal 

6. Du er akQvt udøvende psykoterapeut, når du giver 90 Qmers klienTerapi pr. år. 

Undervisning: 
Undervisningen skal være inden for emner, der har relevans iF. psykoterapi. 

1 undervisnings4me = 60 min. 

Er du i tvivl om din undervisning giver point, så kontakt FaDP og få en bekræFelse. 

Supervision: 

Supervision kan ske enkeltvist eller i grupper. En supervisionsdag giver maks. 6. 4mers supervision. 

Skema, opdatering og medlemsstatus – forlængelse af dit medlemsbevis 

Når du på anmodning fra FaDP har dokumentret, at du inden for en toårig periode har holdt dig fagligt og 
personligt ajour, fremsender FaDP en bekræFelse på, at gyldigheden af dit bevis er forlænget med to år. 

Opbevaring af dokumentaQon: 

Registrerede medlemmer skal opbevare dokumenta4on for erhvervelse af point 5 år bagudreHet. Det er 
din sikkerhed for som Reg. psykoterapeut, at skulle du mod forventning blive involveret i en klagesag, så 
kan du dokumentere, at du opfylder registreringskravene. 

Vi foreslår, at du jævnligt indscanner eller på anden måde sikrer dig din dokumenta4on. 

Den enkelte psykoterapeut har 4l stadighed selv ansvaret for sit terapeu4ske virke, herunder ansvaret for 
vedligeholdelse og dokumenta4on for at registreringskravene er opfyldt. Sker der ændringer i dine forhold, 
skal disse straks meddeles FaDP.  
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