
Erklæring for integrationsterapeuter
I Center for Psykedelisk Dannelse ApS (Cepda) arbejder vi for at skabe høje standarder for
etisk, omsorgsfuld og respektfuld adfærd. I Cepda ønsker vi en høj grad af kvalitetssikring, og vi
ønsker at bidrage til, at mennesker kan bevare tillid, integritet og respekt indenfor et felt, der
buldrer afsted med enorm hastighed. Derfor har vi udformet denne erklæring til terapeuter
(herunder også psykologer og psykiatere), der ønsker at komme på vores offentligt tilgængelige
liste over integrationsterapeuter.

Som terapeut har du allerede accepteret at efterleve et sæt etiske retningslinjer i udøvelsen af
dit fag. Disse retningslinjer gælder naturligvis også dit virke, når du opnår klienter gennem
Cepdas hjemmeside.

Terapeuter, der beskæftiger sig med det psykedeliske felt, står overfor at gøre sig yderligere
etiske overvejelser om deres praksis, da der endnu ikke er etableret etiske retningslinjer på
dansk indenfor dette område.
Denne erklæring indbefatter, at du som terapeut udelukkende tilbyder terapi, der ikke inkluderer
administering af ulovlige psykoaktive stoffer af nogen art. Dette er for at sikre bedst mulig lovlig
terapi til den enkelte klient samt at beskytte både dig som terapeut og Center for Psykedelisk
Dannelse som organisation mod eventuelle konsekvenser ved brud på lovgivning.

Det betyder konkret, at du som terapeut accepterer at:

1. Der ikke udveksles ulovlige psykoaktive substanser mellem dig og dine klienter (opnået
gennem Cepda eller ej) på noget tidspunkt - heller ikke uden for terapirummet.

2. Du ikke drager direkte økonomisk fordel af ulovlig psykedelisk terapi.
3. Du opfordrer til stor forsigtighed, hvis en klient selv ønsker at opsøge information om

praktikere fx på nettet.
i. Derudover kan informeres om følgende guides som støtte på deres færd: 1:

“Chacruna Instituttets guide om opmærksomhed på seksuelle krænkelser til
ayahuasca-miljøet” og 2: ‘Skidt og kanel blandt psykedeliske facilitatorer’

4. Du har en ikke-dømmende og skadesreducerende attitude til dine klienter, om de
anvender stoffer eller ej, og du anerkender, at stofbrug er komplekst, samt at fuldstændig
afholdenhed ikke er det eneste rigtige for alle.

https://psykedeliskdannelse.dk/chacruna-instituttets-guide-om-opmaerksomhed-paa-seksuelle-kraenkelser-til-ayahuasca-miljoeet/
https://psykedeliskdannelse.dk/chacruna-instituttets-guide-om-opmaerksomhed-paa-seksuelle-kraenkelser-til-ayahuasca-miljoeet/
https://psykedelisksamfund.dk/skidt-og-kanel-blandt-facilitatorer


Denne erklæring er gældende for hele dit virke og gælder også for klienter, der ikke er opnået
gennem Cepdas hjemmeside. Er der mistanke om, at du har brudt med denne erklæring, vil din
profil på hjemmesiden og dit medlemskab øjeblikkeligt blive sat i bero, indtil der er opnået
afklaring omkring situationen. Har du brudt med erklæringen, vil du blive fjernet fra listen uden
mulighed for at blive genoptaget samt få annulleret dit medlemskab hos Cepda omgående. Du
vil i et sådant tilfælde ikke få tilbagebetalt medlemskabskontingent for det resterende år.

Potentielle klienter, der opnår kontakt til dig via Cepdas hjemmeside, forventer en høj etisk
standard, og som organisation forventer vi, at du efter bedste evne efterlever dette ved løbende
at reflektere over etiske spørgsmål - også indenfor dette felt. Til inspiration kan du finde en liste
med allerede udviklede etiske retningslinjer på det psykedeliske felt her.

I Cepda ønsker vi at fremhæve de terapeuter, der deler vores vision. På denne måde håber vi,
at Cepda kan bidrage til at fremme folkesundheden ved at synliggøre de terapeuter, der
efterlever det, vi opfatter som nødvendige etiske overvejelser, når man arbejder indenfor det
psykedeliske felt. Med denne erklæring accepterer du ligeledes, at du ikke kan anvende Cepdas
navn til promovering af egen praksis.

Vi søger hele tiden at udvide vores liste over terapeuter, hvorfor vi gerne hører fra dig, hvis du
har anbefalinger til andre terapeuter, der ligeledes kunne ønske at være med på vores mission
om at fremme folkesundhed gennem folkeoplysning - for en fremtid hvor den ansvarlige og
respektfulde integration af psykedeliske substanser i samfundet bidrager til en friere, mere
forbundet og mere retfærdig verden.

Har du spørgsmål, kommentarer eller feedback til denne erklæring, hører vi meget gerne fra dig
på mail kontakt@psykedeliskdannelse.dk. Du bedes notere ‘Erklæring for
integrationsterapeuter’ i emnefeltet.

https://psykedeliskdannelse.dk/etiske-kodekser/

