Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog

Arbejdsforhold under corona
Selvstændig/privatpraktiserende

Dispensationsperioden fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021

Se eksempel på udfyldelse af blanketten og revisorerklæring på Psykolognævnets hjemmeside

1) Jeg, …………………………………………………….…………………………………….………………...
Ansøgers fulde navn med blokbogstaver

erklærer på tro og love, at jeg har virket som privatpraktiserende psykolog
2) på

adressen: ……………………………………………….…………………………………….…………….
Arbejdsadresse i de nedenfor beskrevne perioder
Vejnav n og nummer samt postnummer og bynavn

Arbejdsperioder
3)

Ansøgers arbejdsperioder:
Til dag/md./år

Fra dag/md./år

T idligst fra og med dato for bestået kandidateksamen

NB: Hvis ansøger fortsat arbejder som selvstændig/privatpraktiserende oplyses datoen for ansøgers underskrift på denne blanket
under ”Til dag/md./år”. I de tilfælde medregnes en arbejdsperiode frem til og med dato for ansøgers underskrift, og revisor skal
bekræfte bruttoindtægten frem til og med datoen for ansøgers underskrift på denne blanket.

Konfrontationstimer over video
4) Ansøger har i

sit arbejde holdt (antal timer):

Angiv antal konfrontationstimer, ansøger har haft i sit arbejde med udredning og med intervention, og hvor mange af disse
konfrontationstimer, der var over for individ, gruppe og/eller organisation. Antallet af timer fordelt på hovedområder skal stemme
overens med antallet af timer fordelt på målgrupper. Der skal kun oplyses det antal timer, ansøger har holdt over video.
Antal konf rontationstimer f ordelt på udredning og interv ention:

Timer

Hovedområder:

konfrontationstimer med udredning
konfrontationstimer med intervention

Antal konf rontationstimer f ordelt på indiv id, gruppe og/eller organisation:

Timer

Målgrupper:

konfrontationstimer over for individer
konfrontationstimer over for grupper
konfrontationstimer over for organisationer

O BS! Du skal oplyse det reelle antal konfrontationstimer, du har haft i den oplyste arbejdsperiode, og ikke antal arbejdstimer. For at kunne medregne arbejdsperio de n
skal du bl.a. have haft 7,5 konfrontationstimer om ugen i gennemsnit i hele arbejdsperioden.

Juni 2021

Side 1 af 2

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog

Stillingsbeskrivelse
5)

Ansøger har udført følgende arbejdsopgaver:

(Der kan vedlægges bilag)

Ansøgers bekræftelse af ovenstående oplysninger
6)

…………………………………….
Dato

…………………………………..………………………………….
Ansøgers underskrift

Revisorerklæring
(bilag til blanketten)

7) Bekræftelse

på ansøgers bruttoindtægt som privatpraktiserende er vedlagt fra:

Revisors navn: ……………………………………………………..………………………………………………….………….……
Revisionsvirksomhed: …...………………………………………..………………………………………………….………….……

NB: Erklæringen skal være udfærdiget af en godkendt revisor, dvs. en revisor, der enten er registreret eller
statsautoriseret, og revisor skal være tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed.
Revisor skal bekræfte ansøgers bruttoindtægt som privatpraktiserende i den præcise arbejdsperiode, der er
oplyst på blanketten. Hvis ansøger har oplyst ansættelsesdatoerne som frem til og med datoen for ansøgers
underskrift på denne blanket, skal revisor bekræfte bruttoindtægten til og med datoen for ansøgers underskrift.
(Se eksempel på revisorerklæring på Psykolognævnets hjemmeside.)
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