
 

Susanne Vind, Vice-Præsident i ISST, speciallæge i psykiatri, ISST certificeret Schema Terapeut på avanceret niveau og godkendt Schema Terapi supervisor og underviser. 
 

Det internationalt godkendte danske program for 

Træning og Certificering i Schema Terapi 2019 
af 

Schema Therapy Denmark ApS, Susanne Vind, speciallæge i psykiatri, supervisor i psykoterapi (KAT) og Vice-Præsident i ISST 
 

Schema Therapy Denmark ApS. afholder det danske program for træning og 
certificering i Schema Terapi, som er internationalt godkendt af ISST (International 
Society for Schema Therapy).  
Workshops og supervisioner bliver varetaget af Susanne Vind, speciallæge i 
psykiatri, supervisor i psykoterapi (KAT) og Vice-Præsident i ISST. 

Program for 2019 
Programmet består af moduler. Afhængigt af om dit ønske er generel træning eller 
certificering kan du vælge 1, 2 eller 3 moduler (alle tre moduler er krævet for 
certificering).  

• Modul 1:  4 dage i alt bestående af intensive workshops med teori. 
• Modul 2:  5 dage i alt bestående af intensive workshops med træning. 
• Modul 3:  20 timers supervision for standard certificering og 40 timers 

supervision for avanceret certificering (i grupper af max 6 deltagere). 

For at blive internationalt certificeret som Schema Terapeut skal alle moduler 
gennemføres og en terapisession på video med tilhørende sagsformulering skal 
godkendes af en uvildig rater for standard certificering. En avanceret certificering 
kræver to videoer med sagsformuleringer.  

Målgruppe: 
For at blive Schema Terapeut skal ansøgeren have 1 af disse akademiske 
kvalifikationer: 
• Kandidatgrad i psykologi 
• Læge med psykiatrisk erfaring 
• Certificeret psykoterapeut  
• Op til 25% af deltagerne kan have uddannelse inden for psykiatrisk sygepleje, 

klinisk socialt arbejde, psykiatrisk ergoterapi eller anden relevant baggrund. 

Pris (incl. undervisningsmaterialer): 
• Modul 1 (4 dage = 24 timer):  11.500 kr. 
• Modul 2 (5 dage = 30 timer):  11.500 kr. 
• Modul 3: 

Standard certificering (20 timers supervision): 16.000 kr. 
Avanceret certificering (40 timers supervision): 32.000 kr. 

• Afsluttende bedømmelse af klient sessioner af  
uvildig rater, pr. sæt video og sagsformulering:  2.000 kr.  

 
Tidspunkt: 
Modul 1:   23. - 24. august 2019  kl.8.30 – 16.00 
 13. - 14. september 2019 kl.8.30 – 16.00 
   
Modul 2: 4. - 5.oktober 2019 kl.8.30 – 16.00 
 31.okt. - 2.november 2019 kl.8.30 – 16.00 
 
Modul 3: Supervision ca. hver anden uge. Fast tid planlægges individuelt. 

Sted: Schema Therapy Denmark ApS.  
Gammel Mønt 12, 1.th. 
1117 København K. 
 

Tilmelding: Sendes til: info@schematerapi.dk 
 
Betaling: Faktura fremsendes ved tilmelding og skal være indbetalt senest: 

Modul 1: 1. august 2019 
Modul 2: 1. september 2019 
Modul 3: 1. november 2019 


