
 
 

Online kursus i 
oplevelsesorienteret familieterapi 
4 halve dage: Introduktion til teori og praksis 
 

  

 
Dette onlineforløb henter inspiration fra DFTI’s 4-årige 
uddannelse i familie- og psykoterapi, og giver (ud over de 
konkrete temaer) også indblik i den progression, vi arbejder 
med gennem et helt fagpersonligt uddannelsesforløb. 
 
Sagt helt kort er det 4 ÅR PÅ 4 DAGE, vi lægger op til 
 
Dette forløb giver faglig inspiration til enkeltpersoner eller grupper med 
interesse for området. Her kan du/I få en introduktion til et nyt 
fagområde eller få inspiration til kollegiale drøftelser på institutioner, 
som allerede arbejder familieorienteret. 
 
Oplevelsesorienteret familieterapi kendetegnes ved at være en åben, 
direkte og kontaktfuld form for familiebehandling. Som ordet siger, 
skabes der i terapien oplevelser og dermed nye erfaringer sammen med 
familien. 
 
Terapien er med til at ’sætte nye standarder’ for hvordan samspillet og 
kommunikationen kan være i familien, med det sigte at man bedre kan 
Være sig selv - sammen med de andre. 
 
OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE 
Forløbet er tilrettelagt som 4 moduler á 3 timers varighed, med cirka 14 
dages mellemrum. 
 
De enkelte dages program er inspireret af 1 års undervisning på DFTI’s 
4-årige uddannelse til familie- og psykoterapeut. Forløbet giver derfor 
også en forsmag på, hvad denne uddannelse omfatter. 
 
Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg og videodemonstrationer for 
alle, og refleksion og erfaringsudveksling i mindre grupper med 
efterfølgende opsamling i fællesskab. Udbyttet af forløbet hænger nøje 
sammen med deltagernes villighed til at dele erfaringer og involvere sig i 
de fælles snakke. 
 
FORBEREDELSE 
Deltagerne forventes at have læst fra s. 27-71 i bogen 
Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv sammen 
- af Ruth Hansen og Peter Mortensen. Gyldendal 2017 
 
 

 
 
DATOER 2021: 
Dag 1: 19. august 
Dag 2: 8. september 
Dag 3: 29. september 
Dag 4: 12. oktober 
 
Alle dage: 
Kl. 13.00-16.00 
 
 
STED: 
ONLINE 
 
PRIS: 
2.000 kr. pr. person 
Ekskl. moms 
  
 
 
UNDERVISER: 
 

 
 
Peter Mortensen 
Direktør og partner i 
DFTI, cand. psych., 
aut., familie- og 
psykoterapeut, MPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT DFTI: 
www.dfti.dk 
Tlf.: 7217 0765 
kontakt@dfti.dk 
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PROGRAM – ONLINE-KURSUS 

 
DAG 1 – 1. år: Introduktion til oplevelsesorienteret familieterapi 

• Relationer – at kunne være sig selv – sammen. Balancen mellem 
integritet og samarbejde 

• Den biografiske ballast og de relationelle kompetencer 
• Terapeutens livshistorie - begrænsninger og muligheder i arbejdet 

med klienter 
 
DAG 2 – 2. år: Nære relationer. Parsamtaler, procesforståelse, dynamik 

• At arbejde her-og-nu, med samspillets aktuelle dynamikker 
• Oplæg om proces og indhold – fokus på det mellem-menneskelige 

frem for det individual-psykologiske 
• Faglig perspektivering og intervention 
• Videoklip til illustration 

 
DAG 3 – 3. år: Familieperspektivet og inddragelse af børn i arbejdet 

• Introduktion til familieterapi i praksis 
• At udvide perspektivet fra individ og par til hele familien 
• Familiens dynamik og hvordan vi arbejder med den 
• Illustration gennem videoklip 

 
DAG 4 – 4. år: Familiesamtalen i børneperspektiv 

• Barnets rolle i familien 
• Skifte fokus fra barn til familie og helhed 
• Spørgsmål og kortere case-refleksioner ud fra deltagernes hverdag 
• Opsamling på hele forløbet og afslutning 
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