
 

ASRT MEDLEMSKAB & FAKTURA – GEMMES! 

For studerende og uddannede terapeuter 

 

• Årskontingent dkk 500 betales ved indmeldelse. Resten af 2022 gratis, ved indmeldelse & betaling for 2023 her      

 

• Herefter betales for 2024 her 

 

• Ønskes du at afslutte medlemskabet af ASRT, kan du når som helt meddele dette på info@sexologiskolen.dk  

blot senest 31.12. hvor ny periode starter. Ved manglende betaling 1.1. tillægges Rykkergebyr. 

 

• ”ASRT – TERAPEUTER” er FB-Gruppen for Netværk & Sparring mellem medlemmer. Her annonceres også ASRT-møder, invitation til at være 

foredragsholder på Sexologifestivalen etc. Medlemskab af gruppen søges nu ved indmeldelse i ASRT.  

 

• På https://sexologiskolen.dk/asrt/ kan du læse mere om medlemsfordele, ASRT’s arbejde, og tilmelde dig Fagforedrag og ASRT-Træf f.eks. 

ASRT’s årlige virksomhedsdag 1. tirsdag i november, hvert år. 

 

• Som ASRT medlem må du anvende ASRT Logo på din hjemmeside med direkte link. Sådan kan dine klienter & samarbejdspartnere, med 

det samme kan læse om, regler & retningslinjer for ASRT medlemmer, hvorved det klart fremgår, at du er en professionel & etisk terapeut. 

 

• Vi anbefaler samtidig medlemskab af de to nordiske foreninger DSPF & NSPF.  

 

• ASRT er aktivt samarbejdende med DSPF Dansk Sexologi- og Parterapiforening og NSPF Norsk Sexologi- og Parterapiforening.  

 

Som medlem af ASRT har jeg læst og er indforstået med overholdelse af ”ASRT Rammer, Etik og Retningslinjer” 

 
Navn & Mail: (BLOKBOGSTAVER):     Dato:    Underskrift: 

 

EGENTERAPEUT & SUPERVISER 

o Som færdiguddannet Sexolog, Parterapeut el. Specialist på Sexologiskolen m. bestået eksamen – kan du søge om at blive Egenterapeut 

for Sexologiskolens elever. Har du tillige Specialistuddannelsen Individuel- plus Gruppesuperviser, kan du søge om også at blive Superviser.  

o Listen med Egenterapeuter & Supervisere udleveres til eleverne 2 gange årligt; sept. & jan. Og altid den senest liste, som er gældende. 

o For at fremgå af listen, skal du være godkendt og have indbetalt dit ASRT-kontingent ved indmeldelse, og senest 1.1. for det næste år! 

o Egenterapeuter & Supervisere er medlem af FB-Gruppen ASRT Egen-Terapeuter & Supervisere Sexologiskolen Ansøg om medlemskab nu. 

o Som Egen-Terapeut & Superviser bliver du automatisk tættere knyttet til Sexologiskolen. Forhåndsgodkendelsen virker implicit som en 

anbefaling af dig, fra Sexologiskolen. Derfor beder vi dig også om at være yderst professionel og udvise gensidig loyalitet, idet du nu 

repræsenterer både dig selv & Sexologiskolen. Det koster ikke noget at være Egenterapeut & Superviser, blot dit ASRT kontingent er betalt. 

o Som Egen-Terapeut & Superviser forpligter du dig til at modtage regelmæssig Supervision, tilsvarende mængden af klientarbejdet.  

o Du har lempet tavshedspligt i forhold til skolens ledelse. Dvs. kommer du i en tvist el. oplever du noget unormalt eller ulovligt i forbindelse 

med din session med eleven, skal du med det samme tage kontakt til Sexologiskolens ledelse; Yazmin Fox Eisen el. Timotheus Eisen Lange.  

Ansøger om at blive godkendt som EGENTERAPEUT:  SUPERVISER:  ANSØGER OM OPTAGELSE PÅ SUPERVISERUDD.: 

 
Som fremtidig Egenterapeut/ Superviser har jeg læst og er indforstået med overholdelsen af ovenstående: 

 
 

Navn & Mail: (BLOKBOGSTAVER):     Dato:    Underskrift: 
 

 

Udfyldes/ Underskrives/ Scannes og sendes på mail til info@sexologiskolen.dk & husk at indbetale ASRT årskontingent. Så er du i gang! 

https://system.easypractice.net/event/rskontingent-asrt-2023-89c9d
https://system.easypractice.net/event/rskontingent-asrt-2024-aa26d
mailto:info@sexologiskolen.dk
https://www.facebook.com/groups/2925592637475207
https://sexologiskolen.dk/asrt/
https://sexologiskolen.dk/asrt/
https://sexologiskolen.dk/asrt/
https://sexologiskolen.dk/specialistuddannelser/
https://www.facebook.com/groups/262530831776149/
https://sexologiskolen.dk/specialistuddannelser/
mailto:info@sexologiskolen.dk
https://sexologiskolen.dk/asrt/
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