Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog

Ansøgningsskema
Se eksempel på udfyldelse af blanketten
på Psykolognævnets hjemmeside

1. Navn: ………………………………………….…………..…. 2. CPR-Nr.: ……..…………………
…………………………………………………………………….

Hvis ansøger ikke har et dansk cpr.nr.
oplyses i stedet fødselsdato (dd-mm-år).

3. Adresse: ………………..……………………………………………………………………………......
…………….……..…………………………………………………………………...………....
4. E-mailadresse: ………………………...……… 5. Telefonnr.: …..........................................................
6. Statsborgerskab: ..….…….…….…………….. 7. Uddannelse: ………………………………..…
8. Uddannelsessted: ……………………………… 9. Kandidatårgang: …………………..……….…
NB! Vedlæg eksamensbevis. Kandidater fra AAU skal også vedlægge side 1 af karakterudskriften, hvor dato
for afsluttet kandidateksamen fremgår.

10. Nuværende arbejdssted: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
11. Dato for indbetaling af gebyr (kr. 1650,00): ………………………………………………………
12. Søger du autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse,
som du har fået anerkendt af Psykolognævnet?

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Hvis Ja, vedlægges en kopi af Psykolognævnets afgørelse om anerkendelse.

13. Foreligger der forhold, som Psykolognævnet bør

være opmærksom på, jf. lov om psykologer m.v., §
2, stk. 4, (se ansøgningsskemaets bagside)?

Hvis Ja, vedlægges nærmere forklaring

Skab et overblik over arbejdsforhold, supervision og eventuel egenterapi via bilagsoversigterne.
Kontrollér på tjeklisten, at du har medsendt al relevant dokumentation.
Dato:

Juni 2021

Underskrift:
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§ 2 i lov om psykologer m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2018
§ 2. Ret til at få autorisation som psykolog har
enhver, der her i landet
1) har bestået kandidateksamen i psykologi,
psykologisk-pædagogisk
kandidateksamen
eller dermed ligestillet eksamen, og som
2) har gennemgået en af Psykolognævnet, jf. §
17, nærmere bestemt supplerende praktisk
uddannelse af 2 års varighed.
Stk. 2. Ret til at få autorisation som psykolog har
endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået

en uddannelse, som kan ligestilles med de i stk. 1
nævnte uddannelser.
Stk. 3. Autorisationen efter stk. 1 og 2 meddeles
af Psykolognævnet.
Stk. 4. Autorisation kan ikke meddeles den, der
opfylder betingelserne for fratagelse af
autorisation, jf. § 3, stk. 1. Autorisationen kan
endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs
§ 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.
Stk. 5.
For behandling af ansøgning om
autorisation som psykolog betales et af børne- og
socialministeren fastsat gebyr.

§ 1 i bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af
ansøgning om autorisation som psykolog,
jf. bekendtgørelse nr. 565 af 19. maj 2017
§ 1. Der betales et gebyr på 1650 kr. for
behandling af ansøgning om autorisation som
psykolog.
Stk. 2. Gebyret indbetales til Psykolognævnets
sekretariat ved indgivelse af ansøgning om
autorisation som psykolog.

Stk. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli
2017 og har virkning for ansøgninger om
autorisation som psykolog, der er indgivet efter
denne dato.

§ 78 i straffeloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017
§ 78. Strafbart forhold medfører ikke tab af
borgerlige rettigheder, herunder ret til virksomhed i
henhold
til
almindeligt
næringsbrev
eller
sønæringsbevis.
Stk. 2. Den, der er dømt for strafbart forhold, kan
dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver
en særlig offentlig autorisation eller godkendelse,
såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende
fare for misbrug af stillingen eller hvervet.
Stk. 3. Spørgsmål om, hvorvidt det udviste forhold
er til hinder for udøvelse af en i stk. 2 omhandlet

Juni 2021

virksomhed, skal af anklagemyndigheden på
begæring enten af den, der har fået afslag på
ansøgning om sådan autorisation eller godkendelse,
eller af vedkommende myndighed indbringes for
retten. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
Afgørelsen træffes ved kendelse. Såfremt afgørelsen
går ud på udelukkelse fra den pågældende
virksomhed, kan spørgsmålet på ny indbringes for
retten, dog tidligst efter 2 års forløb. Autorisation
eller godkendelse kan også inden udløbet af denne
frist meddeles af vedkommende myndighed.

Side 2 af 5

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog

Har du husket det hele?

Inden du sender ansøgningen, skal du sikre dig følgende:

□
□

Gebyret på 1650 kr. er indbetalt med oplysning om ansøgers cpr.nr.

(Se inf o om geby rbetaling på Psy kolognæv nets hjemmeside).

Ansøgningsblanketten er udfyldt og underskrevet

□

Evt. supplerende dokumentation er vedlagt

□
□

Psykolognævnets afgørelse om anerkendelse er vedlagt (pkt. 12)
Forklaring vedrørende forhold, der kan have betydning for meddelelse af
autorisation (pkt. 13)

□
□

Eksamensbevis er vedlagt (husk s. 2, hvis dato for bestået eksamen ikke fremgår på s. 1)
Arbejdet som psykolog er dokumenteret på relevant blanket

□

Arbejdsforhold som selvstændig/privatpraktiserende er dokumenteret på blanketten ”Selvstændig”

□
□

Blanketten er udfyldt og underskrevet af ansøger
Arbejdsperioden er angivet med dato, måned og år og startdato er samme dato eller
senere end datoen for bestået kandidateksamen

□

Hvis arbejdsforholdet er afsluttet, er underskriften dateret samme dato eller senere
end den oplyste dato for arbejdsforholdets ophør.

□

Antallet af konfrontationstimer fordelt på hovedområder og fordelt på målgrupper
stemmer overens

□
□

Revisorerklæring fra en godkendt revisor er vedlagt

Arbejdsforhold som ansat er dokumenteret på blanketten ”Ansat”

□
□

Blanketten er udfyldt og underskrevet af arbejdsgiver
Arbejdsperioden er angivet med dato, måned og år og startdato er samme dato eller
senere end datoen for bestået kandidateksamen

□

Hvis arbejdsforholdet er afsluttet, er underskriften dateret samme dato eller senere
end den oplyste dato for arbejdsforholdets ophør

□

Antallet af konfrontationstimer fordelt på hovedområder og på målgrupper stemmer
overens

□
□

Stillingsbeskrivelse er vedlagt

Supervision er dokumenteret på relevant blanket

□
□

Blanketten er udfyldt og underskrevet af både ansøger og supervisor
Supervisionsperioden er angivet med dato, måned og år og startdato er samme dato eller senere end
datoen for bestået kandidateksamen

□

Supervisionsperioden ligger inden for de oplyste arbejdsperioder, og fraværsperioder på mere end 8
sammenhængende uger er holdt uden for den oplyste supervisionsperiode

□
□

Ved gruppesupervision er gruppens faglige sammensætning oplyst
Ansøgers og supervisors underskrift er dateret samme dato eller senere end den oplyste dato for
supervisionsforløbets ophør

□

Evt. egenterapi er dokumenteret på relevant blanket
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Bilagsoversigt

Oversigt over arbejdsforhold som psykolog
Arbejdsstedets adresse

Juni 2021

Arbejdsperiode
fra/til

Antal år
og måneder

Arbejdstid pr.
uge
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Bilagsoversigt

Oversigt over supervisionsforløb
Supervisor

Supervisionsperiode
fra/til
måned og år

Intern/
Ekstern

Antal timer:

(ikke-omregnede)

Antal supervisander

Bilagsoversigt

Oversigt for egenterapi
Terapeut
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Periode for
egenterapi fra/til
måned og år

Antal timer:

(ikke-omregnede)

Antal deltagere
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