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HM Psykoterapeut 
Eksamen 

	  
Hvert år afsluttes med eksamen. Eksamen er obligatorisk for alle studerende. 
 
Eksamensresultatet bedømmes som enten bestået eller ikke bestået. 
 
Hvis eksamen ikke er bestået, gives mundtlig feedback (maksimalt 20 
minutter) på den konkrete årsag til dette, så den studerende har mulighed for 
at læse op på det pågældende. Herefter aftales en ny eksamensdato.  
 
Prisen for re-eksamination er kr. 1.500. 
 
Der er censor på såvel den praktiske såvel som den teoretiske eksamen. På 
år 1 og år 3 er der tale om en intern censor, og på de øvrige årgange er der 
tale om en ekstern censor. 
	  
Meritkursister: 
 
De studerende kan opnå merit for det skriftlige, der allerede er lavet. Dvs., at 
de studerende på år 1 ikke skal gentage de 6 cases, de har lavet for at blive 
TFT-terapeuter.  
 
Det aftales endvidere med skolen, hvilke dele af eksamen de studerende skal 
tage, samt på hvilket niveau de studerende kommer ind på uddannelsen. 
 
	  
	  
Eksamen – år 1 
	  
Skriftlig eksamen 
 
1) 
Der afleveres 6 skriftlige behandlingscases, hvoraf mindst 3 skal være skrevet 
af klienterne. Disse cases skal beskrive en TFT behandling eller 
behandlingsforløb, hvor klienten er kommet på SUD 0. Hver case skal fylde 
maksimalt ½ A4 side. OBS: Margin – antal anslag og skriftstørrelse angives. 
 
2)  
De studerende skal desuden aflevere en beskrivelse af egne problem-
stillinger/ traumer, der er dukket op i løbet af året, samt en beskrivelse af hvad 
der er gjort, og om man er kommet i SUD 0. Beskrivelsen af de enkelte 
problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side. I det skriftlige 
arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis 
på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der 
er mulighed for det.  
	  
Bemærk,	  at	  dette	  er	  en	  fast	  opgave	  	  på	  alle	  4	  år.	  
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Mundtlig eksamen: 
 
De studerende giver hver især en TFT session foran hele gruppen og får 
feedback på dette. Det forventes, at de studerende har behandlet evt. 
præstationsangst og eksamensskræk inden, således at de så vidt muligt er 
rolige, fredfyldte og lette i eksamenssituationen. 
	  
Censor:  
 
Der er intern censor på såvel den skriftlige som den mundtlige del af 
eksamen. 
	  
	  
Eksamen – år 2 
	  
Skriftligt eksamen: 
1)  
De studerende afleverer 10 skriftlige METAsundhed terapiplaner, hvoraf halv-
delen skal omhandle egne problemstillinger.  
 
2)  
De studerende skal desuden aflevere en beskrivelse af egne problem-
stillinger/ raumer, der er dukket op i løbet af året, samt en beskrivelse af hvad 
der er gjort, og om man er kommet i SUD 0. Beskrivelsen af de enkelte 
problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side. I det skriftlige 
arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis 
på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der 
er mulighed for det.	  	  
	  
Bemærk,	  at	  dette	  er	  en	  fast	  opgave	  	  på	  alle	  4	  år.	  
	  
3)	  	  
De studerende skal bestå den skriftlige prøve på METAsundhed overbyg-
ningens modul 3. 
	  
Mundtligt eksamen: 
 
De studerende giver hver især en META session foran hele gruppen og får 
feedback på dette. Det forventes, at de studerende har behandlet evt. præ-
stationsangst og eksamensskræk inden, således at de så vidt muligt er rolige, 
fredfyldte og lette i eksamenssituationen. 
 
Censor:  
 
Der er ekstern censor på såvel den skriftlige som den mundtlige del af 
eksamen. 
	  
	  
	  
	  
	  



HM	  Psykoterapeut	  –	  eksamen	  version	  010313-‐1	   3	  

	  
Eksamen – år 3 
	  
Skriftlig eksamen: 
 
1) 
De studerende skal bestå den skriftlige test i avanceret traumehealing, hvor 
40 spørgsmål besvares, der udleveres på del 2 af kursusmodulet. 
 
2)  
De studerende skal bestå den skriftlige test i personlighedsforstyrrelser, hvor 
20 spørgsmål besvares, der udleveres på del 3 af kursusmodulet. 
 
3)  
De studerende skal aflevere 15 META-cases, hvor af mindst 8 skal munde ud 
i at klienten er blevet rask. 
 
4)  
De studerende skal desuden aflevere en beskrivelse af egne 
problemstillinger/ traumer, der er dukket op i løbet af året, samt en beskrivelse 
af hvad der er gjort, og om man er kommet i SUD 0. Beskrivelsen af de 
enkelte problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side. I det 
skriftlige arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i 
praksis på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, 
hvor der er mulighed for det.  
	  
Bemærk,	  at	  dette	  er	  en	  fast	  opgave	  	  på	  alle	  4	  år.	  
	  
Mundtligt eksamen: 
 
De studerende giver hver især en session foran hele gruppen, hvor de anven-
der regression samt elementer fra avanceret traumehealing i det omfang, det 
er hensigtsmæssigt. De studerende skal under sessioner demonstrere over-
blik over teknikkerne i avanceret traumehealing. Det forventes, at de stude-
rende har behandlet evt. præstationsangst og eksamensskræk inden, således 
at de er rolige, fredfyldte og lette i eksamenssituationen. 
 
Censor:  
 
Der er intern censor på såvel den skriftlige som den mundtlige del af 
eksamen. 
	  
	  
Eksamen – år 4 
	  
Nærmere beskrivelse følger. 
 
	  
	  
	  


