Beretning for 2018
fra Optagelsesudvalget i Dansk Psykoterapeutforening
Optagelsesudvalgets medlemmer og arbejdsprocedure i 2018
På generalforsamling 2018 blev Kim Nygaard valgt som ordinært medlem i udvalget efter at have været
suppleant. Inger Jensen blev valgt som suppleant og Harald Villemoes blev kort efter udpeget som
bestyrelsens repræsentant i udvalget og tog formandshvervet på sig. Vibeke Møller var valgt for 2 år i 2017.
Kim Nygaard trak sig i maj 2018, hvorefter Inger Jensen gik ind som fuldt medlem. Optagelsesudvalget har
siden april 2018 således bestået af: Harald Villemoes (formand), Vibeke Møller og Inger Jensen.
Udvalget holder møder telefonisk med ca. 6-8 ugers interval alt efter behov. Sekretariatet bistår.

Hvor mange blev optaget i 2018
Optagelsesudvalget har i 2018 optaget i alt 196 nye medlemmer.
115 medlemmer er optaget under § 3.1, 34 medlemmer er optaget under § 3.2 og 47 medlemmer er
optaget under § 3.3.

Nyt forbedret system til optagelse
Optagelsesudvalgets arbejde er i de seneste år blevet lettet væsentligt af at
1) Sekretariatet bistår inden møderne med at forberede de sager udvalget skal se på, som er enkelte
§3.2. sager og alle §3.3. sager.
2) Sekretariatet bistår på møderne med en referent.
3) Ansøgningerne ligger nu i et nyt digitalt system, Onenote, som gør sagsbehandlingen enklere og
mere effektiv.

Gennemgang af paragrafferne
Også i 2018 har Optagelsesudvalget løbende diskuteret kriterierne for optagelse af §3.3.
Da udvalget i foråret kunne konstatere, at der var et øget antal ansøgere med en §3.3. baggrund, som blev
optaget, blev sekretariatet bedt om at lave en analyse pr. 1. august 2018 for at se på om, der var nogen
tydelige mønstre i det stigende antal ansøgere – og optagne.
Analysen viste ikke et fast mønster, men at de 3.3.’ere, der var blevet optaget, kom med mange forskellige
baggrunde.
Hver enkelt medlem er blevet grundigt vurderet af udvalget inden optagelse.
En del af årsagen til det øgede optag ligger antagelig i, at foreningen har fået stadig flere institutter, og at
de er mere åbne for at optage 3.3.’ere generelt.
Det vil kræve en grundigere analyse at fastlægge.

Det er udvalgets håb, at foreningen i samarbejde med institutterne vil arbejde henimod, at institutterne
sikrer de studerendes ballast både teoretisk og praktisk, således at alle med en eksamen fra et evalueret
institut kan optages administrativt i foreningen. Dette vil både gøre optagelsen mere gennemskuelig og
forståelig for ansøgere og mindske det til tider store arbejde med at sikre ensartethed i optagelsen.

Hvor kommer de 36 fra, der var blevet optaget pr. 1. august 2018?
Uddannelsesinstitut

Antal

Evaluerede

27

Ikke evaluerede

9

I alt

36

Gershøj instituttet (1), Uddannelse taget privat hos psykoterapeut (1)
Eksistentiel Institut (1), taget på institut i Østrig 5 år (1), taget på
institut i Tyskland (1), taget på institut i England(1), taget på institut i
Sverige (1), Gråbrødre Instituttet (1), Body Mind Institute (1)

Arbejdet med denne analyse betød også, at Optagelsesudvalget i 2018 har nærstuderet de forskellige
formuleringer, der foreligger som baggrund for vores arbejde; nemlig beskrivelserne i hhv. vedtægter og på
hjemmeside, og vi har i den forbindelse fået synkroniseret beskrivelsen på hjemmesiden, så den svarer
bedre overens med vedtægternes formuleringer.

Jeg har haft fornøjelsen af at være formand for Optagelsesudvalget siden april 2018.
Af personlige grunde ønsker jeg ikke genvalg på generalforsamlingen 2018 og fortsætter derfor ikke i
Optagelsesudvalget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kollegaer: Vibeke Møller (der ønsker
genvalg), Inger Jensen (der fortsætter) og sekretariatet for et godt og konstruktivt samarbejde.
Sekretariatets bistand har været en uvurderlig hjælp i arbejdet og har aflastet udvalgets arbejdsbyrde
betydeligt.
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