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Interne etiske regler for EFT-instituttet som uddannelsessted 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er EFT-Instituttet forpligtet til at formulere og 

håndhæve egne interne etiske regler, der respekterer de etiske principper, som er formuleret af 

Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP). 

EFT-Instituttets interne etikregler har overordnet til formål at sikre: 

- et godt og trygt uddannelsesmiljø, der støtter den studerendes personlige og 
indlæringsmæssige udviklingsproces 

- habiliteten for undervisere og håndtering af mulige interessekonflikter 
- respekt omkring tavshedspligt 

 Underviseres ansvar og kompetencer 

• Undervisere på EFT-Instituttet er forpligtet til at hjælpe studerende med at udvikle sig selv 
personligt og fagligt. Hensynet til de studerendes personlige og indlæringsmæssige proces 
går forud for hensynet til undervisernes personlige interesser eller EFT-instituttets 
økonomiske interesser.  
 

• Underviserne opretholder høje faglige standarder for uddannelsen ved at formidle EFT i 
teori og praksis redeligt, fuldstændigt og præcist på baggrund af grundig forberedelse og 
opdaterede kompetencer.  
 

• Underviserne og instituttet er forpligtet til at sikre passende arbejdsforhold for studerende, 
rettidige evalueringer, konstruktiv feedback og muligheder for praktisk erfaring. 
 

• Den studerende kan forvente, at underviserne møder dem med respekt, ansvarlighed og 
engagement, at de respekterer tavshedspligten og ikke indgår i afhængighedsforhold til 
instituttets studerende. 

Menneskesyn og mellemmenneskelig omgang 

• Alle undervisere og studerende på EFT-instituttet er forpligtet til at agere i 
overensstemmelse med de etiske principper EFT-instituttets humanistiske menneskesyn, 
herunder at respektere menneskers forskellighed. Det ligger i den humanistiske tilgang, at 
respekt for den enkeltes integritet, ansvarlighed, ligeværdighed og medmenneskelighed til 
enhver tid holdes i hævd. 

 

• Instituttet tolererer ikke handlinger, der krænker menneskelige, juridiske og borgerlige 
rettigheder. Det betyder bl.a. at diskrimination på baggrund af race, handicap, alder, køn, 
seksuel præference, religion eller national oprindelse ikke er acceptabel. 
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• Når underviserne beskæftiger sig med emner, der kan virke stødende, anerkender og 
respekterer de de forskellige holdninger og individuelle følsomheder, som studerende kan 
have over for sådanne forhold. 
 

• Seksuel chikane – forstået som bevidste eller gentagne kommentarer, gestusser eller 
fysiske kontakter af seksuel karakter, som er uønskede af modtageren - er helt 
uacceptabelt. Det gælder uanset om det er studerende eller undervisere, der er 
involverede. 

Habilitet, relationer og interessekonflikter 

• Undervisere på EFT-instituttet er bevidste om deres potentielt indflydelsesrige position i 
forhold til studerende og er opmærksomme på at undgå at udnytte tillid og afhængighed i 
denne professionelle relation. Underviserne skal bestræbe sig på at undgå dobbelte 
relationer, der kan svække deres professionelle dømmekraft eller øge risikoen for 
udnyttelse. 
 

• Visse dobbelt-roller accepteres ikke ved EFT-instituttet:  
1. Den studerende må ikke gå i terapi hos den koordinerende underviser.  
2.  Den studerende må ikke gå til mundtlig eksamen hos en eksaminator eller censor, fra 

hvem han/hun har modtaget individuel terapi. 
3. Romantiske relationer og seksuel intimitet mellem undervisere og studerende er 

uacceptabelt.  
 

• Studerende og undervisere er forpligtede til at gøre instituttet opmærksom på venskab, 
slægtskab, kæreste-forhold eller anden betydningsfuld relation til instituttets undervisere, 
censorer eller til medstuderende på holdet, således at vi kan tage højde for disse relationer 
i forhold til den praktiske tilrettelæggelse af den enkeltes studium ved instituttet. 

Tavshedspligt 

• Studerende og undervisere har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret 
under uddannelsen. Sådanne personlige oplysninger må ikke videregives til tredjepart, som 
også inkluderer ægtefælle, kæreste, ven/veninde og børn. 
 

• Hvad angår supplerende individuel terapi for studerende må terapeuten ikke videregive 
informationer til nogen, således heller ikke til EFT-instituttet, dets undervisere eller andre 
repræsentanter, med mindre der foreligger en eksplicit aftale herom mellem den 
studerende og terapeuten. 
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Brug af titel 

• Titlen ’psykoterapeut’ er ikke en beskyttet titel. Imidlertid finder vi det etisk korrekt, at 
titlen alene anvendes af personer, der har gennemført en kvalitetsvurderet psykoterapeut-
uddannelse, der er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening. Af samme grund forpligter 
studerende sig til ikke at bruger titlen ’psykoterapeut’ under uddannelsesforløbet. 

Overtrædelser 

• EFT-instituttet skal sikre, at ansatte og studerende kender de interne etikregler. 
 

• Hvis undervisere eller studerende bliver bekendte med etiske krænkelser eller upassende 
adfærd på instituttet, opfordres man til at gøre instituttets faglige leder opmærksom på 
disse forhold. Hvert tilfælde vurderer ledelsen hvilke tiltag, der skal følges op med, for at 
sikre at instituttet bevarer sin etiske integritet. 

 
  
 
 
 
 
 
  
              

 
  


