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 Manglende deltagelse i kurser på specialpsykologuddannelsen grundet 
aflysninger i forbindelse med corona-epidemien  
I anledning af udbredelsen af coronavirus (COVID-19) har Sekretariatet for 
specialpsykologuddannelsen erfaret, at der er behov for, i en tidsbegrænset periode, at sikre, at 
uddannelsespsykologer kan gennemføre og få godkendt uddannelsesforløb, selvom 
uddannelsespsykologen ikke har gennemført et enkelt kursus i specialpsykologuddannelsen grundet, at 
kurset er blevet aflyst ifm. corona-epidemien og regeringens tiltag.  
Der vil dog kunne opstå situationer, hvor uddannelsespsykologen ikke vil kunne gennemføre et kursus 
inden for tidsrammen for det klinisk-praktiske uddannelsesforløb. Et aflyst kursus som følge af COVID-
19 vil derfor kunne betyde, at der ikke kan ansøges om godkendelse som specialpsykolog  
Dette notat beskriver således muligheden for dispensation fra Sekretariatets vejledninger om 
godkendelse af kurser, således at der kan søges om godkendelse som specialpsykolog trods manglende 
kursusgennemførelse. Dette for at afhjælpe, at uddannelsespsykologer bliver forsinket i deres 
uddannelsesforløb og for at sikre en så smidig sagsbehandling som muligt af sager, hvor 
uddannelsespsykologen ikke kan gennemføre et kursus, fordi kurset er blevet aflyst.  
Sekretariatet forventer, at uddannelsepsykologerne får mulighed for at deltage i kurset efterfølgende, når 
kurset udbydes igen.  
Notatet er gældende til og med 30. juni 2023.  

 
Godkendelse som specialpsykolog  
Godkendelse som specialpsykolog søges gennem Sekretariatet. Hvis der mangler ét kursus inkl. del af 
forskningstræningsmodulet, kan der normalt ikke tildeles specialpsykologanerkendelse. Dette vil 
forsinke uddannelsespsykologen i at opnå specialpsykologanerkendelse, og kan give psykologer 
problemer f.eks. hvis de allerede har modtaget ansættelse i en specialpsykologstilling.  
I en afgrænset periode vil Sekretariatet derfor i konkrete sager kunne "godkende ét kursus på andet 
grundlag” med tydelig markering af, at kurset er aflyst grundet COVID-19. Sådanne 
”godkendelser” må udelukkende udføres i den afsluttende måned af uddannelsespsykologens 
hoveduddannelsesforløb, og det forudsættes, at det ikke har været muligt for 
uddannelsespsykologen, at få kurset flyttet inden for tidsrammen for hoveduddannelsesforløbets 
praktisk-kliniske del. Der udfærdiges et midlertidigt specialpsykologbevis, der konverteres til det 
rigtige bevis, når beviset for det manglende kursus indsendes til Sekretariatet.  


