Ansøgning om autorisation
som psykolog
Iht. lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229
af 8. marts 2012

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

3. Adresse: ………………..……………………………………………………………………………......
..………….……..…………………………………………………………………...………....
4. E-mailadresse: ………………………...…………..................................................................................
5. Telefonnr:………………………...…………..... 6. Statsborgerskab: ..….…….…….……………..
4.mailadresse.:………………………...………….....
……………………………………………………………………………………………..…....
7. Uddannelse: ………………………………..… 8. Kandidatårgang: …………………..……….…
8. Uddannelsessted: …………………………………………….…………………………………………
Kopi af eksamensbevis vedlægges
9. Nuværende arbejdssted: ………………………………………………………………..……………..
….…………………….……………………………………………...……...

10. Søges der om autorisation på grundlag af
autorisation/godkendelse opnået i et andet land?

Nej 

Ja 

Hvis ja, i hvilket land? ………………………….………………….… (dokumentation vedlægges)

11. Foreligger der forhold, som Psykolognævnet bør være
opmærksom på, jf. lov om psykologer m.v., § 2, stk. 3,
(se ansøgningsskemaets bagside)?

Nej 

Ja 

Hvis Ja, vedlægges nærmere forklaring

Den indsendte dokumentation påføres på ansøgningsskemaets midtersider. Husk at vedlægge kopi
af eksamensbevis samt stillingsbeskrivelse, hvis der dokumenteres arbejde på blanketten ”praktisk
arbejde”.
Dato:

Underskrift:
7998
STATSSERVICE

Telefon 33411200

Email: ast@ast.dk
www.ast.dk

Bilagsoversigt

Dokumentation for praktisk virke som psykolog

Arbejdsstedets adresse

Arbejdsperiode
fra/til

Antal år
og måneder

Arbejdstid
pr. uge

Bilagsoversigt

Dokumentation for supervision
Supervisor

Periode fra/til
måned og år

Intern/
Ekstern

Antal timer:
(ikke-omregnede)

Antal supervisander

Forbeholdt sekretariatets bemærkninger.

§ 2 i lov om psykologer m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012
§ 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. Autorisationen meddeles af Psykolognævnet, der fører en fortegnelse over meddelte autorisationer.

Stk. 3. Autorisation kan ikke meddeles den,
der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som
psykolog enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af sygdom. Autorisationen kan endvidere nægtes under de i borgerlig
straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.
Stk. 4. For meddelelse af autorisation som
psykolog betales et af socialministeren fastsat
gebyr.

§ 78 i straffeloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015
§ 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 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.

