
DILPOM I 
FAMILIETERAPI OG 
RELATIONEL PRAKSIS
En videreuddannelse for dig, der vil arbejde 
udviklingsorienteret med børn, unge og 
familier ud fra et relationelt perspektiv



DIPLOM I FAMILIETERAPI 
OG RELATIONEL PRAKSIS

UDDANNELSENS MÅL OG INDHOLD
Uddannelsen i familieterapi er en tværfaglig 
diplomuddannelse inden for systemorienteret 
familieterapi og relationel praksis. 

Målet med uddannelsen er, at kvalificere den 
studerende til at undersøge og arbejde med 
forandringsprocesser og problemer, der relate-
rer sig til familiesystemet eller andre relevante 
systemer fx skole og institution.

Der arbejdes med:
• Indføring i og anvendelse af teorier og me-

toder i familieterapi og relationsorienteret 
samtalepraksis

• Indsigt i egne værdier og holdninger af be-
tydning for udøvelsen af familieterapeutisk- 
og relationelt arbejde

• Kompetencer til at kunne lede samtaler 
med par, familier og netværk

• Systemiske, narrative, løsningsorienterede 
og dialogbaserede tilgange til familieterapi 
og relationsorienteret samtalepraksis

MÅLGRUPPE OG ADGANGSKRAV
Optagelse på Diplomuddannelsen i familieterapi 
og relationel praksis forudsætter, at den stu-
derende har gennemført en mellemlang videre-
gående uddannelse af socialfaglig, pædagogisk 
eller sundhedsfaglig art eller uddannelse på 
tilsvarende niveau.

Den studerende skal endvidere kunne doku-
mentere praktisk erfaring af mindst to års 
varighed.
I uddannelsesperioden anbefaler vi, at den 
studerende har mulighed for løbende at afholde 
udviklingsorienterede samtaler med par, fami-
lier, individuelle samtaler eller andre behand-
lingsmæssige opgaver, hvor et system- eller 
relationsorienteret perspektiv inddrages. 

UDDANNELSENS STRUKTUR
Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og forløber 
over 2½-3 år.

Den samlede uddannelse består af 4 obligatori-
ske elementer: 
• Undervisning, herunder internatophold 
• Uddannelsessupervision i forhold til din 

egen praksis (150 timer)
• PPU – personlig og professionel udvikling  

(120 timer)
• Træningssamtaler (70 timer) 

FREMTIDSMULIGHEDER
Med en diplomuddannelse i familieterapi og 
relationel praksis får du kompetencer til at 
yde familiebehandling af terapeutisk karakter.  
Desuden giver uddannelsen et grundlag for at 
arbejde med forandringsprocesser og udvikling 
med grupper ud fra et relationelt perspektiv 
Du kan som fx socialrådgiver, lærer eller sy-
geplejerske arbejde med dialogbaserede te-
rapeutiske og/eller relationelle metoder, som 
det giver mening i din egen praksis og med de 
målgrupper, der er relevante for dit professio-
nelle arbejde.

Andre studerende opstarter egen praksis og 
søger i den forbindelse optagelse i Dansk Psy-
koterapeutforening. 

Uddannelsen giver desuden adgang til de to 
sidste år af en Master i familieterapi og syste-
misk praksis ved VID – Specialized University i 
Oslo/Norge

På diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis får du en grun-
dig teoretisk indføring i system- og relationsorienteret arbejde med enkelt-
personer, familier og netværket omkring dem. På uddannelsen arbejder 
vi med et bredt repertoire af metoder og tilgange inden for terapeutiske og 
relationelle samtaler.



YDERLIGERE OPLYSNINGER
Konsulent, Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 24 29 64 75, e-mail: sach@kp.dk

Samt hjemmesiden:
www.kp.dk/familieterapi
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Tre obligatoriske moduler

To valgmoduler

Afgangsprojekt

Modul 1: 
Videnskabsfilosofi 
og videnskabsteori i 
familieterapi og  
relationel praksis
10 ECTS

Valgmodul 1
A) Børn i familieterapi 
og relationel praksis
B) Evidens og 
evalueringsmetoder
5 ECTS

Modul 6: Afgangsprojekt – 15 ECTS

Modul 2: 
Grundlæggende 
modeller med 
udgangspunkt i 
systemisk tænkning 
og praksis
10 ECTS

Valgmodul 2
A) Løsningsorienteret 
terapi og narrativ 
praksis
B) Dialogbaseret 
familieterapi og 
relationel praksis
10 ECTS

Modul 3: 
Reflekterende 
processer, 
samarbejdende 
dialogisk tilgang til 
praksis
10 ECTS



LÆS MERE PÅ KP.DK


