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Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16 
  I alt 42 kursustimer 

Der tages forbehold for ændringer og opkvalificering af programmet i forberedelsesfasen før 

kursusstart samt undervejs i undervisningsprocessen. 

 

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose.  

Fredag den 11. september kl. 10-17 og lørdag den 12. september kl. 9-16, 2015. 

Indhold: Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klas-

siske induktionsmetoder, hypnotiserbarhed, om generelle principper for opbygning af en hypno-

sesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning og hjernens processer 

under hypnose. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse og 

tranceratificering.  

Grundteoretisk referenceramme i forhold til specialistuddannelse: Anden teoretisk referenceram-

me for alle hovedterapiretningerne, 12 timer. 

Dag 1  

09.30 Ankomst, kaffe, the & brød. 

10.00 Oplæg: 

 Hvad er hypnose og virker det?  

Hypnosens historie. 

Virker hypnose? Om forskningsresultater. 

Teorier om hypnose. 

Kendetegn ved den hypnotiske tilstand.  

Hypnotiserbarhed og vurdering af hypnotisk responsitivitet. 

Principper for og metoder til induktion af hypnotisk tilstand.  

Om direktive induktionsmetoder.  

 Træning: 

 Demonstrationer af induktionsmetoder og træning i grupper: 

Øvl. 1: Dybdeafspænding med jeg-styrkende forslag. 

Øvl. 2: Induktion med fokusering, tavle-metafor, skabe indre ro og tilføre ressourcer 

til problemdel. 
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17.00 Slut på 1. kursusdag. 

 

Dag 2 

09.00 Klinisk øvelse på plenum. 

Oplæg:  

Sansemodaliteter, trancefordybelse,og tranceverificering. 

Faserne i en hypnosesession. 

Hypnoterapiens anvendelsesområder. Terapimål.  

 

Demonstrationer af metoder & træning i grupper: 

Øvl. 3: Induktion med armlevitation, trappenedtælling, trygt sted og møde med indre 

rådgiver. 

Øvl. 4: Øvelse med tranceratificering og overbevisning om sindets kraft. 

  

Videodemonstration. 

Om at komme i gang.  

Opsamling og evaluering.  

16.00 Slut på 2. kursusdag. 

                                                                                                                                                                            

Modul II: Depression og kognitiv hypnoterapi. Ressourcer & problemløsning.   

Torsdag den 22. okt. kl. 10-17, fredag den 23. okt. kl. 9-17, lørdag den 24. okt. 2015 kl. 9-15, 2015. 

Indhold: Videgående kursus, hvor du får øgede kompetancer som hypnoterapeut. Du vil lære om 

principperne for det hypnotiske sprog og det, at give virksomme forslag under trance . Vi vil træ-

ne konverserende, nondirektive invitationer til trance samt individuelt tilpassede hypnosesessio-

ner, hvor man inddrager materiale fra klientens eget sprog og ressourcer, og tilfører dét til klien-

ten, som han mangler for at kunne løse sit problem. Du vil få træning i at arbejde mere fleksibelt 

og metaforisk som hypnoterapeut, og i at give virksomme forslag til den enkelte klient, ud fra 

konkrete modeller. Du vil dermed blive mere uafhængig af færdige hypnosescrips. Disse almene 

hypnoterapeutiske kompetancer vil være brugbare i forhold til alle klienter, du ønsker at behand-

le med hypnoterapi. Ved at have et større repertoire at trække på, opnår du bedre resultater og 

du kan behandle flere klienter med hypnose, også klienter, der oplever vanskeligheder ved tran-

cetilstanden.  
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Vi vil på kurset lægge særlig vægt på hypterapeutiske metoder i forhold til personer med depres-

sion. Metoder, der øger klientens håb & indre ro (”antidepressiv førstehjælp”), kognitiv fleksibili-

tet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser og rumination.  

Du vil få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv hypnoterapi. Kognitiv hypnoterapi er 

en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orien-

teret terapi. Man arbejder ud fra en cirkulær model for depression, der inddrager de vigtigste 

empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved depressi-

on. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlings-

forløb. 

Metoderne, vi skal arbejde med, er inspireret af bl.a. hypnoterapeuterne Milton Ericson, Michael 

Yapko, Robert McNelly og Assen Alladin. 

Grundteoretisk referenceramme for dette kursus: 6 timer psykodynamisk og 12 timer kognitiv-

adfærds-terapeutisk referenceramme. 

Dag 1 

09.30 Ankomst, kaffe, the & brød. 

10.00 Oplæg: Om det hypnotiske sprog og konverserende tranceinvitation. 

Demo og øvl. 1: Tranceinvitation og første-hjælp ved depression, demonstration og 

træning i grupper. 

 Oplæg: Integrativ psykoterapi/ Kognitiv Hypnoterapi og Den cirkulære depressions-

model. Vigtige fokusområder i depressionsbehandling.  

Øvl. 2: Demonstration og øvelse med inddragelse af metaforer, der skaber håb og po-

sitive forventninger for klienten. 

 Oplæg: Caseformuleringen: en systematisk metode til et individualiseret behandlings-

forløb. Caseeksempel og behandlingsplan.  

 Depressionsbehandlingens faser. 

Integrering af kognitive og hypnoterapeutiske metoder: Hypnoterapeutiske metoder 

til omstrukturering af kognitive forvrængninger og basale antagelser. 

Øvl. 3: Demonstration og øvelse: undersøgelse af ubevidste processer  & nuancering 

af sin tænkning. 

17.00 Slut på 1. kursusdag. 
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Dag 2 

09.00 Integrering af Kognitive og hypnoterapeutiske metoder, fortsat. 

Metoder til at bryde rumination. Psykoedukation og forskellige metoder. Mindful-

ness/ ACT vs. hypnose – forskelle og ligheder. 

Gruppeinduktion: fokus på at slippe neg. tanker om sig selv/ ”den indre kritiske 

stemme”/ bekymringstanker/rumination.  

Tilvænning til trance /hypnotiserbarhed:  Hypnotiserbarhedstjek, kontakt, nærvær og 

konverserende trance, katalepsi. Gribe og aflæse chancen for en trance. 

 Metoder til at overkomme skyld og selvbebrejdelser.  

 Øvl. 4:Demonstration og øvelse: Tilgivelsens dør.  

 Se video med hypnoterapi-session med Michael Yapko. 

17.00 Slut på 2. kursusdag. 

Dag 3 

09.00 Arbejde med ressourcer og problemløsning under hypnose. Ud fra Rob McNellys me-

tode, hvor man spørger til hvad klienten kan lide at lave, og lytter efter hvad klienten 

mangler for at kunne løse sit problem, kan man samle input til en effektiv, individua-

liseret hypnosesession, som kan bringe klienten videre. Vi træner det at inddrage 

virksomme metaforer i processen. 

Øvl. 5: Demonstration og øvelse i at observere og nyttiggøre det klienten udtrykker, 

med særlig fokus på klientens ressourcer og individualitet.  

 Case-arbejde i grupper: Hver gruppe fårudleveret en casebeskrivelse på en depressiv 

 klient. Diskuter mål og  strategier.  

Øvl. 6:Rollespil, hvor gruppen træner det at lave en hypnosesession egnet til case-

klienten. 

15.00 Slut på kurset. 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 



                                                  
                      Center for Kognitiv Hypnoterapi  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Psykologhuset Sdr. Palæ • Sønder Allé 10, 3.t.v. • 8000  Aarhus C              Lone Kærvang                                                                                                                                                         
Tlf. 86 12 08 38                         Aut. psykolog • Specialist & Supervisor. i Psykoterapi                                                                                                                     
Nykredit 8117-2473067                                                                                                       Tilknyttet den offentlige sygesikring 
CVR-nr. 18931095                                                                                                                                                                                                                 kaervang@pc 
Ydernr. 780685                                                                                                                                                                                     www.psykologhusetsdrpalae.dk             
        

 

5 

Modul III: Ego state terapi.  

Fredag den 22. jan. kl. 10-17 og lørdag den23. jan. kl. 9-16, 2016. 

Indhold: Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/hypnoanalyse. Ego State te-

rapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. 

Metoden er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige 

tilstande. Vi træner SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til 

fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick's metode. Samt Watkins & 

Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego 

states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). (Se evt. beskrivelse af metoden under 

hjemmesidens tekst om Ego state-terapi”). 

Grundteoretisk referenceramme for dette kursus: 12 timer psykodynamisk terapi. 

Dag 1 

09.30 Ankomst, kaffe, the & brød, præsentation. 

10.00 Oplæg om Ego-state-teori og –terapi /hypnoanalyse.  

Om grundlagsteori, klinisk teori og sammenhængen herimellem. Hvad er ego states? 

Og hvordan kan man identificere dem? Ego states i forhold til kognitiv teori om basa-

le antagelser/ skemata. 

Gennemgang af SARI-modellen. 

Øvl. 1: arbejde med at tilføre ressourcer til problemdel. 

17.00 Slut på 1. kursusdag. 

Dag 2 

09.00 Oplæg om kliniske anvendelsesmuligheder illustreret med caseeksempler. 

Demonstration af Ego-state-terapi efter SARI-modellen.  

 Tema: arbejde med at undersøge bagvedliggende årsag til problem eller traume. 

 Øvl. 2: Træning i grupper (SARI-modellen, gå tilbage til problemets/symtomets op-

rindelse/barndomstraume). 

 Kliniske eksempler, demonstrationer og træning i grupper ianden Ego State metode. 

 Øvl. 3: gå til trygt rum, møde ego states. 

15.30 Evaluering, dannelse af trænings- og supervisionsgrupper.  

16.00 Slut på 2. kursusdag. 
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Praktiske oplysninger:  

Kurserne afholdes på Sønder Allé 10, 8000 Århus C.  

Der vil blive serveret kaffe, the og brød fra ½ time før kursusstart på første kursusdag på hvert 

modul. Vi går på en restaurant i nærheden i frokostpausen.  

Hvert modul kan tages separat, men det anbefales at tage et samlet forløb, hvis du vil have mest 

muligt udbytte til at kunne anvende hypnose i din kliniske praksis.  

Du skal starte med modul 1, hvis du ikke tidligere har været på et grundkursus. Modul 2 og 3 kan 

tages i forlængelse af andre hypnose-grundkurser.  

Tilmelding: send en mail til kaervang@pc.dk med dit navn, adresse, arbejdssted og tlf. nr. Endelig 

tilmelding = betaling. Kursusdeltagere vil blive optaget efter ”først til mølle”-princippet for indbe-

taling. Der er plads til 15 deltagere på kurserne.  

Betaling: Prisen pr. kursusmodul (2 dage, 12 timer) er 3300 kr. (rabat pris 3000 kr) inkl. forplej-

ning og kursusmaterialer. For modul II (3 dage, 18 timer) er prisen 4675 kr. (rabat pris: 4250 kr.) 

Der gives rabatpris ved samlet tilmelding til min. 2 moduler.  

Beløbet bedes indbetalt til kontonr: 8117-0002473067 snarest muligt efter tilmelding. Husk at an-

føre navn + hvilket kursus du betaler for sammen med indbetalingen.  

Godkendelse til Specialist uddannelser: I Psykoterapi placeres kurser i hypnose i emneområde 

D.1.1 eller E på gammel ordning og under 12.4.4.2.3 på ny ordning. På ny ordning kan indgå i alt 

max. 30 kursustimer inden for klinisk hypnose , hvoraf 20 timer kan være metodeundervisning og 

10 timer skal omhandle grundlagsteori og klinisk teori. I Specialistuddannelsesforløb, hvor den 

kognitive retning er valgt som hovedretning i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk 

teori (90 timer), kan modul II anvendes for de 6 timer, der ligger inden for psykodynamisk refe-

renceramme. Grundkursus i klinisk hypnose (modul 1) godkendes med 12 timer i 12.4.4.2.3. Fort-

sættelseskursus i klinisk hypnose (modul 2) godkendes med 18  timer i 12.4.4.2.3 (det hører under 

kognitiv referenceramme for 12 timer og psykodynamisk for 6 timer). Kursus i Ego-State tera-

pi/analytisk hypnoterapi (modul 3) godkendes med 12 timer under 12.4.4.2.3. (Psykodynamisk 

Referenceramme). 

I Sundhedspsykologi placeres kurser i hypnose under D.5 på gammel ordning og under 11.4.4.2.2 

på ny ordning. Grundkursus i klinisk hypnose (modul 1) og forsættelseskursus (modul 2) godken-

des med hver 12+ 17 timer i 11.4.4.2.2. Kursus i Ego-State terapi/analytisk hypnoterapi godkendes 

med 12 timer under 11.4.4.2.2. Der kan i Specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi kun indgå 

max. 24 timers metode under 11.4.4.2.2, Intervention i det kliniske arbejde (42 timer), hvilket ef-

terlader 18 timer til anden interventionsform (som f.eks. kan være hypnoterapi). 


