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Information om

Dansk  
Psykoterapeut-

forening

Dansk Psykoterapeutforening  

har bl.a. til formål at sikre  

kvaliteten af psykoterapeutisk 

arbejde og gøre det nemt og  

sikkert at finde frem til en  

veluddannet og erfaren  

psykoterapeut.
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Kriterier for uddannelse

Dansk Psykoterapeutforening stiller store 

krav til medlemmernes uddannelse, og hver 

eneste ansøger gennemgår en omhyggelig 

optagelsesprocedure.

Vores medlemmer skal have en lang eller 

mellemlang grunduddannelse, der er rele-

vant for en psykoterapeut. Det vil sige, at 

den skal have en social- eller sundhedsfaglig 

karakter. Det vil typisk være som læge, social-

rådgiver, sygeplejerske, psykolog, pædagog, 

ergoterapeut eller fysioterapeut. En uddan-

nelse inden for undervisningssektoren eller 

som præst kan også være relevant.

Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig, 

og man skal efterfølgende have mindst tre 

års erhvervserfaring.

Ud over grunduddannelsen skal foreningens 

medlemmer have en psykoterapeutisk efter-

uddannelse fra en anerkendt psykoterapeu-

tisk retning. Den psykoterapeutiske uddan-

nelse skal være af mindst fi re års varighed, 

og medlemmet skal selv have været i omfat-

tende terapi. 

Uddannelsens kvalitet skal kunne godkendes 

af Dansk Psykoterapeutforenings optagelses-

udvalg.

MPF 
Medlem af

Dansk
Psykoterapeut
forening

Når du ønsker psykoterapeutisk 

assistance, er det vigtigt at få

kvalifi ceret og professionel hjælp. 

Der er god grund til at se sig godt 

for, når du søger en psykoterapeut. 

Hvem kan du trygt henvende dig til? 

Hvem har tilstrækkelig psykotera-

peutisk uddannelse og erfaring? 

Dansk Psykoterapeutforening har 

bl.a. til formål at sikre kvaliteten af 

psykoterapeutisk arbejde og at gøre 

det nemt og sikkert at fi nde frem 

til en veluddannet og erfaren 

psykoterapeut.

Psykoterapeut MPF

Mange af Dansk Psykoterapeutforenings 

medlemmer har betydeligt mere uddan-

nelse og erfaring, end foreningen stiller 

krav om.

Som medlem af Dansk Psykoterapeut-

forening har man ret til at præsentere sig 

som Medlem af Dansk Psykoterapeut–

forening eller Psykoterapeut MPF.

Etik

Psykoterapi er et fag, der stiller store 

krav til terapeutens etiske holdninger og 

menneskelige værdigrundlag. 

Derfor er Dansk Psykoterapeutforenings 

medlemmer forpligtede til at overholde 

foreningens etiske regler. 

Medlemmerne forpligter sig herunder til 

at holde sig fagligt ajour. 

Foreningen har et permanent etikudvalg. 

De etiske regler kan læses på foreningens 

hjemmeside.
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