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Krav til opnåelse af certifikat som SE-Practitioner

Somatic Experiencing  er en retslig beskyttet metode og titlen ”Somatic Experiencing 
Practitioner ” må kun bruges, når uddannelsen er afsluttet med certifikatet.
. 
Traumeheling Aps har som de eneste i Danmark tilladelse til at udbyde uddannelsen til 
SE- Practitioner. Dette sker bl.a. via en aftale med SE foreningen i Danmark, som er 
indehaver af Trademark for SE i Danmark.

Der stilles under uddannelsen krav til:

Individuelle Sessioner 
1. Uddannelsesår: 5 Timer
2. Uddannelsesår: 5 Timer
3. Uddannelsesår: 5 Timer

Supervisionstimer 
1. Uddannelsesår: 4 Timer
2. Uddannelsesår: 6 Timer
3. Uddannelsesår: 8 Timer

6 af supervisionstimerne skal tages hos et faculty medlem (lærer)

Sessioner - og supervisions timer skal tages på det enkelte uddannelsesår og er en 
forudsætning for at fortsætte på næste uddannelsesår.

Dokumentation:
De akkrediterede undervisere og assistenter bekræfter enkeltsessionerne og 
supervisionstimerne med deres underskrift på de medfølgende lister. Den fuldstændige 
liste med dokumentation for individuelle sessioner og supervisionstimer afleveres til 
Traumeheling Aps, hvorefter det endegyldige certifikat tilsendes fra EASE (European 
Association for Somatic Experiencing). En kopi af denne liste forbliver hos Traumeheling 
Aps.

Underviseren kan kræve af studerende, at de skal tage sessioner og/eller supervision ud 
over de ovennævnte mindstekrav. Dette kan ske, hvis det under uddannelsen viser sig, at 
standarden i øvelserne endnu ikke er tilfredsstillende og/eller SE-teorien endnu ikke er 
forstået tilstrækkeligt. Dette gælder også, hvis en deltager har brug for større personlig 
konsolidering for at kunne arbejde med traumatiserede mennesker. 

Undervejs i uddannelsen foretages en løbende evaluering af forløbet sammen med den 
enkelte studerende. 

Deltagelse i alle 6 træningsmoduler
Deltagelse i alle 36 træningsdage er obligatorisk. 

Ved tilmelding binder man sig til 1 år ad gangen, svarende til et helt modul på 
Beginning, Intermediate eller Advanced level.. 



Skulle der på grund af ekstraordinære omstændigheder opstå forsømmelser gælder 
følgende regler:
Ved forsømmelse af enkeltstående dage skal disse indhentes ved at følge undervisningen
på video og der skal (mod betaling) tages én ekstra supervisionstime per forsømt dag.  
Ved forsømmelse af mere halvdelen af et modul eller flere moduler, skal disse indhentes 
ved at tage modulet/modulerne på et andet hold i Danmark eller i udlandet. 

Beregning af supervisionstimer:
1 faktisk time individuel supervision            svarer til          1/1  time           supervision
1 faktisk time med 2-4 personer                  svarer til          3/4  time           supervision
1 faktisk time med 5-9 personer                  svarer til          1/2   time          supervision
3 faktiske timer med mere end 9 personer  svarer til          1/1  time           supervision

Priser  per time:
Individuelle sessioner:   
hos underviseren                efter aftale
hos assistenterne              Kr. 800,-

   
Supervision:    
hos underviseren efter aftale
hos assistenterne Individuelt        Kr. 800,-

2 personer        Kr. 900,-
                                       3-5 personer       Kr. 950.-
                                       fra 6 personer     Kr.1000,--

Det krævede antal sessioner og supervisioner skal tages på det tilhørende niveau inden 
man kan gå videre til næste niveau. 

Det anbefales at de studerende danner øvegrupper, som mødes regelmæssigt mellem 
modulerne.

På SE foreningens hjemmeside (somaticexperiencing.dk) fremgår hvilke assistenter er 
godkendt til hhv sessioner/supervisioner og på hvilket trin.

              

Øvrige bemærkninger

 Øvegrupper
Der opfordres til, at kursisterne opretter øvegrupper, hvor de kan fordybe sig i 
materialet mellem modulerne. Disse grupper dannes ofte efter hvor man bor i landet – 
for deltagere fra udlandet, kan der deltages på for eksempel Skype. Andre vælger at 
ankomme en dag eller to før kurserne for at øve sig inden kursusstart.

 Tavshedspligt
Deltagerne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om andre deltageres 
personlige forhold erfaret under træningen. Dette er nødvendig for beskyttelse af den 
enkelte og for at sikre et trygt klima i gruppen.



 Videooptagelser
Hele uddannelsen bliver optaget på video. Båndene bliver udelukkende brugt til 
uddannelsesformål I Somatic Experiencing. Med sin eventuelle deltagelse som 
demoklient i et undervisningsforløb skal man skriftligt erklære sig indforstået med at 
demo’en filmes og distribueres til holdet. Tilladelsen kan dog til enhver tid 
tilbagekaldes. 

 Videotek
Adgang til videooptagelserne af undervisning, øvelser og individuelle sessioner kan 
købes af Traumeheling ApS. Prisen er 100,- kr. pr. modul. Man bestiller ved at sende 
en mail til:  info@traumeheling.dk med angivelse af navn og adresse, samt hvilket år og
hvilket modul man vil købe adgang til. Man kan udelukkende få adgang til videoer fra sit
eget hold.

 Copyright af undervisningsmaterialet
Copyright på SE-undervisningsmaterialet ligger hos SETI (Somatic Experiencing   
Trauma Institute)  og må ikke – heller ikke i uddrag – kopieres. 
       

 Graviditet

For at beskytte det ufødte barn for unødige aktiveringer, anbefales det at udsætte 
uddannelsen og indhente det pågældende modul i et andet træningsforløb.



Deltagelse

Træning Modul Dato Tabte dage Underskrift

Intro

Beginner   

Intemediate

Advanced I

Advanced II

Ekstra-Supervision for tabte dage
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