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1. Indledning
Denne vejledning beskriver rammer og forslag til procedurer, ved ønske om overflytning af
uddannelsesforløb mellem afdelinger eller regioner, under specialpsykologuddannelsen.
Rådet for Specialpsykologuddannelsen opfordrer i øvrigt til, at uddannelsen gennemføres i det
oprindeligt tilrettelagte forløb. Delansættelserne under uddannelsen er sammensat med
henblik på at give et optimalt uddannelsesforløb, og en flytning mellem afdelinger eller
regioner risikerer at medføre en forringelse af uddannelsens kvalitet. Samtidig kan det have en
negativ effekt på uddannelsesmiljøet, hvis der sker for store udsving i antallet af
uddannelsessøgende psykologer på de enkelte uddannelsessteder.
2. Opmærksomhedspunkter
Ved overflytning af uddannelsesforløb skal der tages højde for både uddannelsesforhold og
ansættelsesforhold. Derved kan den uddannelsessøgende psykolog risikere at den
uddannelsesansvarlige specialpsykolog accepterer overflytningen, mens den ledende
psykolog/ledende overlæge afviser overflytningen, eller omvendt. Hvis én af de to afviser
overflytningen, er det gældende.
Før der kan ske overflytning skal det dokumenteres af den uddannelsesansvarlige
specialpsykolog på det modtagende uddannelsessted, at uddannelsesstedet kan give den
uddannelsessøgende psykolog den resterende del af uddannelsen, så psykologen efterfølgende
kan søge godkendelse som specialpsykolog. Det skal dokumenteres, at det samlede
uddannelsesforløb lever op til målbeskrivelsens krav for specialpsykologuddannelsen.
Derudover skal opmærksomheden rettes mod, at et uddannelseselement skal have en
varighed af minimum 6 måneder, for at kunne indgå i specialpsykologuddannelsen (se Bek nr
1303 af 25/11/2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og
psykiatri, § 13 stk. 2).
Den uddannelsessøgende psykolog har ansvaret for at ansøge om at flytte mellem
uddannelsessteder så tidligt i flytningsprocessen, som muligt. Dette bør så vidt muligt foregå
pr. mail.
For at den uddannelsessøgende psykolog kan få tilladelse til at flytte sin uddannelse mellem to
uddannelsessteder, kræver det accept fra alle de afgivende uddannelsessteder, samt accept
fra modtagende uddannelsessteder. Det betyder at psykologen skal få en skriftlig accept på
flytningen
fra
både
den
uddannelsesansvarlige
specialpsykolog,
samt
ledende
psykolog/ledende overlæge.
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3. Arbejdsgang ved ønske om overflytning
3.1 Når det afgivende uddannelsessted accepterer overflytningen
Såfremt det afgivende uddannelsessted accepterer overflytningen, er det formelt det
oprindelige uddannelsesforløb, der flyttes til et nyt uddannelsessted. Psykologen forbliver på
denne måde i det oprindelige uddannelsesforløb.
1. For at søge om overflytning af uddannelsen mellem to uddannelsessteder, skal den
uddannelsessøgende psykolog først have skriftlig accept fra afdelingsledelserne på alle
de afdelinger, der kontraktligt indgår i resten af uddannelsesforløbet. Som hovedregel
skal der også foreligge accept fra den afdeling psykologen ønsker ansættelse på.
2. Den uddannelsessøgende psykolog skal efterfølgende sende en begrundet ansøgning
om
overflytning
sammen
med
afdelingsledelsernes
accept
af,
at
den
uddannelsessøgende psykolog løses fra den resterende del af den oprindeligt planlagte
uddannelse og ansættelse, til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen.
3. Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen formidler ansøgningen om overflytning til
den regionale kontaktperson i den region, psykologen ønsker at overflytte sit
uddannelsesforløb til. Hvis den uddannelsessøgende psykolog har ønsker eller
forhåndstilsagn vedrørende konkrete uddannelsessteder, medsendes disse.
4. Hvis der er accept fra det afgivende uddannelsessted påhviler det det modtagende
uddannelsessted at vurdere, hvorvidt man er interesseret i at ansætte psykologen og
overtage uddannelsesforløbet, samt om der kan gives uddannelseselementer på det
modtagende
uddannelsessted,
som
svarer
til
ansøgerens
manglende
uddannelseselementer. Den uddannelsessøgende psykolog skal i samarbejde med
uddannelsesansvarlig specialpsykolog på det modtagende uddannelsessted lave en
individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i det oprindelige uddannelsesprogram,
som beskriver, hvordan de resterende uddannelseselementer skal opnås, både
kompetencer og teoretiske kurser, og tidsmæssige ansættelser. Denne individuelle
uddannelsesplan sendes til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, som herefter
vurderer, om den kan godkendes.
5. Når den reviderede uddannelsesplan er godkendt af Sekretariatet, udarbejder den
modtagende region, i samarbejdet med de involverede afdelinger, en revideret
ansættelses- og uddannelsesaftale til psykologen, som efter underskrift fremsendes til
Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, i kopi.
3.2 Når det afgivende uddannelsessted ikke accepterer overflytningen
Hvis det afgivende uddannelsessted ikke ønsker at løse den uddannelsessøgende psykolog fra
den oprindelige ansættelses- og uddannelsesaftale, og psykologen ikke ønsker at forblive i
dette, kan psykologen opsige sin ansættelses- og uddannelsesaftale. Herved opsiges både det
resterende uddannelsesforløb, og den eller de ansættelser, der resterer i uddannelsesforløbet.
Den uddannelsessøgende psykolog har ret til at få dokumenteret de uddannelseselementer,
der er gennemført inden fratrædelse af ansættelses- og uddannelsesaftalen (opnåede
kompetencer, gennemførte kurser og Attestation for den tid psykologen har været ansat i
uddannelseselementerne, med under 10% fravær).
Hvis et andet uddannelsessted herefter ønsker at ansætte psykologen i et uddannelsesforløb,
hvor psykologen kan færdiggøre sin specialpsykologuddannelse, kan dette ske efter følgende
arbejdsgang:
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1. Den ansættende region opslår selv et uddannelsesforløb, svarende til den resterende
uddannelse, som psykologen mangler. Tiltrædelsestidspunktet behøver ikke at være
sammenfaldende med tiltrædelsestidspunktet på den ordinære uddannelse, men
forløbet skal afstemmes med planlægning af de teoretiske kurser. Regionen behøver
ikke at holde sig indenfor den fastsatte dimensionering af antallet af uddannelsesforløb.
2. Regionen indhenter og behandler ansøgninger til det opslåede uddannelsesforløb.
3. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog på det modtagende uddannelsessted skal i
samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog udarbejde en uddannelsesplan med
udgangspunkt i det oprindelige uddannelsesprogram, som beskriver, hvordan de
resterende uddannelseselementer skal opnås, både kompetencer og teoretiske kurser,
og tidsmæssige ansættelser. Denne uddannelsesplan sendes til Sekretariatet for
specialpsykologuddannelsen, sammen med dokumentation for psykologens allerede
godkendte og opnåede uddannelseselementer. Sekretariatet vurderer herefter, om det
nye uddannelsesforløb kan godkendes, så psykologen efterfølgende kan søge
godkendelse som specialpsykolog.
4. Den ansættende region udarbejder en ansættelses- og uddannelsesaftale, som efter
underskrift sendes til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, i kopi.
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