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3-årige overbygning 
til systemisk narrativ 

familieterapeut

Psykoterapeut i 
systemisk narrativ 

familieterapi

INDGANGSÅR:
Systemisk børne- og 

familiekonsulent

Du får en solid teoretisk og metodisk plat-

form i systemisk narrativ familieterapi og 

kendskab til andre retninger inden for psyko-

terapien. Du vil få integreret de vigtigste me-

toder inden for det systemiske og narrative, 

så som Michael White, Karl Tomm, Foucault 

og Maturana. Vores dygtige undervisere har 

alle stor praksis erfaring.

Du kommer til at arbejde med din egen rolle, 

de etiske regler, kontekst og relationen i te-

rapien med fokus på din professionelle rolle. 

Du bliver i stand til via dialogen at skabe 

forandringer og intervenere sammen med 

familien/parret eller barnet/den unge både i 

terapien og i rådgivningen.

Efteruddannelsen til
systemisk børne- 
og familiekonsulent 
har fokus på, hvordan man som professionel 

ofte skal være igangsættende og støttende i 

udredning, behandling, pædagogik, undervis-

ning og udviklingsprocesser, og andre gange 

skal kunne udføre myndighedsfunktioner.

Du får en platform i systemisk teori og meto-

de og en introduktion til narrativ teori og me-

toder. Du bliver trænet i at bruge samtalen 

til at igangsætte forandringer for de klienter/

brugere, som du arbejder med til daglig, og 

du bliver trænet i, hvordan du kan agere efter 

hvilken kontekst du indgår i.

Efteruddannelsen som systemisk børne- og 

familiekonsulent er rettet mod studerende, 

som er optaget af, hvordan de kan arbejde 

med børn, unge, enkeltpersoner eller fami-

lier, og de mangeartede opgaver de stilles 

overfor, og hvordan man som professionel 

navigerer med overblik og forståelse i et 

komplekst og dilemmafyldt felt.

Overbygningen har fokus på at 

tilegne sig en bred vifte af systemiske nar-

rative teorier og metoder, hvor der arbejdes 

i dybden med det teoretiske grundlag og 

færdighedstræningen. Der lægges vægt på at 

udvikle egen personlig terapeutisk stil og et 

nuanceret terapeutisk repertoire. I egentera-

pien og supervisionen trænes psykoterapeu-

tiske problemstillinger.
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