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Vejledning om meritvurdering under specialpsykologuddannelsen
(jf Bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om uddannelse af specialpsykologer, § 19)
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1. Indledning
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen vurderer indhold og varighed af ansættelser og
teoretiske kurser, som dansk autoriserede psykologer ønsker, skal indgå i en meritvurdering.
Sekretariatet træffer en afgørelse der præciserer hvilke kompetencer, ansættelser og kurser
psykologen behøver at opnå og gennemføre for at blive specialpsykolog.
2. Muligheder for meritvurdering
Ved meritvurdering foretages en individuel bedømmelse af, hvilke kompetencer den pågældende
psykolog allerede har opnået. Kompetencerne skal svare til specialets (hhv Psykiatri og Børne- og
Ungdomspsykiatri) gældende målbeskrivelse, og være erhvervet i relevante teoretiske kurser og
og superviserede ansættelser. I udgangspunktet er det kun ansættelser, der har indgået som en
del af uddannelsen til specialpsykolog eller tilsvarende uddannelser i udlandet, der vurderes at
være relevante i forhold til en meritvurdering. Ligeledes er det i udgangspunktet kun kurser, der
indgår i uddannelsen til specialpsykolog, der vurderes at være relevante i forhold til en
meritvurdering. Forskningserfaring vurderes i forhold til forskningstræningen i uddannelsen. Her
stiller sekretariatet ikke på samme måde krav om at forskningen er gennemført i tilknytning til et
uddannelsesforløb. Læs mere i Vejledning om forskningstræning under
specialpsykologuddannelsen.
3. Eventuel afkortning af uddannelsesforløbet
Hvis ansøgeren tildeles merit for den kliniske del af uddannelsen, kan ansættelsesstedet tilbyde at
afkorte ansættelsen svarende til meritafgørelsen. Den ansøger, der har fået merit, har dog ikke
krav på at få en eventuel ansættelse afkortet. Den ansøger, der allerede er i et uddannelsesforløb
til specialpsykolog, og som tildeles merit for den kliniske del af uddannelsen, har heller ikke krav
på at få ansættelsen afkortet tilsvarende. Merit for den teoretiske del af uddannelsen giver ikke
afkortning af ansættelsen.
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4. Forhåndsgodkendelse af ansættelser i udlandet
Autoriserede psykologer kan få forhåndsgodkendt konkrete ansættelser i udlandet, således at de
har sikkerhed for, at ansættelsen kan indgå helt eller delvist i den danske specialpsykologuddannelse, hvis de planlagte kompetencer og ansættelser opnås og kan dokumenteres.
Forhåndsvurderingen foretages af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. Før der kan laves
en forhåndsvurdering skal psykologen indsende dokumentation for ansættelsens varighed og
uddannelsesmæssige værdi, og der skal som udgangspunkt foreligge et af ansættelsesstedet
udarbejdet uddannelsesprogram, svarende til et tilsvarende dansk uddannelseselement.
I forbindelse med forhåndsgodkendelsen skal det præciseres, hvilken dokumentation psykologen
efterfølgende skal sende til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.
5. Hvem behandler ansøgningen?
Meritvurderingen foretages af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, efter faglig indstilling
fra de psykologfaglige uddannelsesudvalg. Ansøgningen sendes til Sekretariatet for
Specialpsykologuddannelsen, der behandler ansøgningen i samarbejde med det relevante
psykologfaglige uddannelsesudvalg.
6 Dokumentation for meritoverførte kompetencer
Ved ansøgning om godkendelse som specialpsykolog skal den uddannelsessøgende psykolog
kunne dokumentere opnåede kompetencer. Meritvurderingen skal derfor indsendes sammen med
dokumentation for opnåelse af de resterende kompetencer, tidsmæssige ansættelser og
teoretiske kurser.
7. Ikrafttræden
Denne vejledning er gældende fra 1. oktober 2019.
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