Hensigtserklæring for nyuddannede psykologer i forhold til at opnå autorisation og
derved gøre et psykologjob i Region Sjælland attraktivt at søge
Da Psykiatrien er udfordret på supervisor ressourcer er parterne enige om, at nedenstående er
hensigter, som der forsøges indfriet jf. dialog ved forhandling den 15/6-2015.
Hensigten med denne erklæring er, at en psykolog uden autorisation har mulighed for på en
formaliseret, struktureret og planlagt måde at opnå sin autorisation inden for 3 år efter sin
ansættelse i Region Sjælland.
Psykologen skal have arbejdet med målgruppen individ og derudover med mindst en af de to
målgrupper: gruppe, organisation.
Psykologen skal have modtaget supervision på sit arbejde med udredning og intervention. Den
supervision, der indgår i grundlaget for autorisation, skal være modtaget af psykologer, der er
autoriseret af Psykolognævnet, og som har arbejdet som psykolog i mindst 3 år efter
kandidateksamen.
Nedenstående er i overensstemmelse med Psykolognævnets retningslinjer for opnåelse af
autorisation – www.psykolognævnet.dk.
Dette indebærer inden for en periode indenfor 3 år:
Praktisk arbejde:
 Mulighed for konfrontationstimer inden for områderne: udredning og intervention.
Timeantallet fordeler sig med mindst 500 konfrontationstimer inden for hvert af de
to områder.
 Mulighed for mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen individ og mindst
200 konfrontationstimer enten med målgruppen gruppe eller med målgruppen
organisation. Målgruppen ”organisation” er karakteriseret ved at være et socialt system af interne relationer, som primært er bestemt af et fælles mål og/eller af en
specifik magtinstans, som er afgørende for relationerne.
 Det praktiske arbejde bør tilrettelægges på en måde, der både tilgodeser kravene til
autorisation samt udførelse af det daglige arbejde i psykiatrien, herunder fx
udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien.
Eksempler, jf. Psykolognævnets retningslinjer:




Eksempler på udredning i forhold til individer:
Psykologisk undersøgelse (med anvendelse af test, samtaler, interview m.m.)
Samtale- eller observationsforløb med henblik på efterfølgende vurdering eller
udtalelse
Opgaver med rekruttering og udvælgelse af medarbejdere og ledere
Visitation






Eksempel på intervention i forhold til individer:
Samtaler og rådgivningsforløb
Psykoterapeutiske forløb
Supervision og faglig vejledning
Træningsaktiviteter




Eksempler på udredning i forhold til gruppe:





Psykologisk undersøgelse, evaluering og analyse (med anvendelse af test, samtaler,
interview m.m.)
Samtale- eller observationsforløb med henblik på efterfølgende udtalelse eller
vurdering
Visitation






Eksempel på intervention i forhold til gruppe:
Familierådgivning og familieterapi
Terapi- og samtaleforløb med grupper
Supervision og faglig vejledning
Teamudvikling






Supervision:




Eksempler på udredning i forhold til organisation:
Psykologisk undersøgelse, evaluering og analyse (f.eks. med henblik på
trivselsproblemer, en ønsket omstilling, udvidelse, nedskæring eller
sammenlægning)
Eksempel på intervention i forhold til organisation:
Organisationsforandring og -udvikling (f.eks. med henblik på at forbedre trivsel,
understøtte en omstilling, udvidelse, personale-reduktion eller sammenlægning).
Mulighed for mindst 160 timers supervision, hvoraf mindst 40 timer skal være i form
af individuel supervision og mindst 40 timer i form af supervision i gruppe. Mindst
40 timer ud af de 160 timers supervision skal være modtaget af én og samme eksterne
supervisor, dvs. en supervisor, dom arbejder på en anden arbejdsplads (dvs. anden
faglig ledelse og anden kollegagruppe) end psykologen.
Mulighed for at mindst 10 timers supervision er ved samme interne supervisor.

Supervision, der er modtaget i grupper på mere end 2 supervisander, medregnes ikke med det
fulde timetal. Psykolognævnet beregner antallet af supervisionstimer i gruppe på følgende måde:
 Grupper på 2 (excl. supervisor) det fulde timetal
 Grupper på 3-5 (excl. supervisor) 2/3 af det fulde timetal
 Grupper på 6-12 (excl. supervisor) 1/2laf det fulde timetal

