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Krav om godkendelse af gennemført introduktionsforløb inden der kan ske påbegyndelse af
hoveduddannelsesforløb
Introduktionsuddannelsen skal være godkendt inden påbegyndelse af hoveduddannelsesforløbet.
Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af
psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen godkender det samlede uddannelsesforløb inden
udstedelse af uddannelsesbevis, jf. bekendtgørelsens § 17.
Det påhviler uddannelsesstederne at sikre rammerne for kompetenceudviklingen og det kliniske
uddannelsessted (ved den ansvarlige vejleder) medvirker sammen med den uddannelsessøgende
psykolog til en progression i kompetenceudviklingen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 3.
De uddannelsessøgende psykologer ansættes i et samlet ansættelsesforløb indeholdende både
introduktions- og hoveduddannelse, dog med forbehold for, at introduktionsuddannelsen skal være
gennemført inden påbegyndelse af hoveduddannelse.
Ovenstående betyder i praksis, at den ansættende myndighed godkender introduktionsforløbet inden
der sker påbegyndelse af hoveduddannelsesforløbet.
Uddannelsesstedet har således ansvaret for at sikre, at den pågældende uddannelsessøgende
psykolog udelukkende fortsætter i hoveduddannelsesforløbet såfremt introduktionsforløbet er
godkendt. Såfremt dette ikke er tilfældet orienteres sekretariatet, og det videre forløb håndteres i
overensstemmelse med Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid, se:
http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/portef%c3%b8lje/vejledninger
Ved afslutning af det samlede uddannelsesforløb indsendes formel dokumentation for
gennemførelse af både introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsesforløbet til Sekretariatet for
Specialpsykologuddannelsen, som udsteder uddannelsesbevis på baggrund heraf, se:
http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/portef%c3%b8lje/formel+dokumentation
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Fravær fra obligatoriske kurser under introduktionsuddannelsen
Såfremt en uddannelsessøgende psykolog under introduktionsuddannelsen har fravær fra et
obligatorisk kursus, kan introduktionsuddannelsen ikke godkendes, og hoveduddannelsen ikke
påbegyndes som planlagt.
Såfremt en uddannelsessøgende kun mangler få kursusdage i at have gennemført introduktionsuddannelsen kan det synes uhensigtsmæssigt at påbegyndelse af hoveduddannelsen skal udsættes.
Såfremt der foreligger en acceptabel begrundelse for, at den uddannelsessøgende ikke har deltaget i
kurset under introduktionsforløbet (f.eks. at kurset har været aflyst eller manglende deltagelse
grundet sygdom hos den uddannelsessøgende) kan der ud fra en konkret, individuel vurdering ske
påbegyndelse af hoveduddannelsesforløbet.
I sådanne situationer kan Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen give dispensation, således at
hoveduddannelsen kan påbegyndes til planlagt tid. Ved vurdering af en eventuel dispensation
lægges vægt på følgende:
a. Begrundelsen for fraværet
b. Fraværets omfang
c. At den uddannelsessøgende er tilmeldt det/de førstkommende manglende kursus/kurser efter
fraværet (vedlæg dokumentation for tilmelding)
d. At der ikke er faglige grunde (manglende kompetencer den pågældende skulle have opnået
på kurset) der gør, at den uddannelsessøgende psykolog ikke kan fortsætte sit
hoveduddannelsesforløb (vedlæg dokumentation i form af udtalelse herom fra den
uddannelsesansvarlige psykolog)
Ansøgning om dispensation indeholdende ovenstående oplysninger og dokumentation sendes til
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen med angivelse af, hvornår hoveduddannelsesforløbet
er planlagt til at skulle påbegyndes.
Såfremt den uddannelsesansvarlige vurderer, at der ikke kan ske påbegyndelse af
hoveduddannelsesforløbet inden gennemførelse af det/de manglende kursus/kurser, henvises til
Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid, se:
http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/portef%c3%b8lje/vejledninger
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