
 

 

Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketterne 

 
Læs først og fremmest de kriterier, som Praksisoverenskomsten fastsætter om krav til 
ydernummerindehavere og læs herefter de spørgsmål, der stilles på ansøgningsskemaet. Det er 
udelukkende dine svar på disse spørgsmål, Bedømmelsesudvalget lægger til grund for sin afgørelse. Vær 
særlig opmærksom på at udfylde skema 3 uddybende, idet bedømmelsen hovedsageligt tager afsæt i de 
problemstillinger, du har arbejdet med, og de erfaringer, du har gjort dig på denne baggrund. Hvis du ikke 
beskriver dine arbejdsopgaver i forhold til de klientgrupper, du har arbejdet med, vil din ansøgning blive 
vurderet som mangelfuld.  
 
 

Forsiden (Tilmelding til yderregistret): 
 
Medlemskab af Dansk Psykolog Forening er ikke et krav for at få tildelt ydernummer. Øverste felt er 

dine personlige oplysninger. 

Praksis på ansøgningstidspunkt  
Her skal du udfylde informationer om din nuværende klinik. Har du ingen klinik skal du ikke udfylde 
noget. Feltet Etableringsdato: Her skal der stå den dato hvor du startede din egen personlige klinik. I 
Feltet Beskæftigelse i praksis: beskriver du det antal timer, du er beskæftiget i din nuværende praksis. 
Feltet Anden beskæftigelse: Her skriver du det antal timer, du er ansat, hvis du har en ansættelse – fx 
37 timer eller 15 timer.  
 
Praksis ved evt. tildeling af ydernummer  
Her skal du udfylde informationer om din klinik, som den vil se ud på tiltrædelsestidspunktet, hvis du får 
tildelt ydernummer. Hvis du ikke har en klinik eller adresse i den geografi, hvor du søger ydernummer, 
skriver du, at du vil finde en adresse indenfor x (postnummer og Kommune). Du udfylder information 
som klinikken vil se ud på tiltrædelsestidspunktet, pr. 1.1 eller 1.7. Hvis du ikke ved hvordan klinikken 
kommer til at se ud, skal du kun udfylde de oplysninger, du evt. har til rådighed.  
Feltet Beskæftigelse i praksis: Her skriver du det antal timer, du vil have i privat praksis, hvis du får 
tildelt ydernummer. Feltet Anden beskæftigelse: Her beskriver du det antal timer, du vil være ansat, 
hvis du har en ansættelse samtidig med, at du er privat praktiserende med tildeling af ydernummer. Fx 
12 timer.  
 
 

Skema 1:  Kompetencegivende  uddannelser 
Her spørges om kandidatuddannelse som psykolog og specialistuddannelse. Eventuel forudgående 
uddannelse før kandidatuddannelse er ikke relevant. Du skal kun oplyse om ikke færdiggjort 
specialistuddannelse, hvis du forventer den færdiggjort inden for det næste år. 

  



Skema 2: Beskæftigelsesperioder som psykolog 
 
Her skal du kun angive beskæftigelsesperioder i kronologisk rækkefølge (fra hvornår til hvornår) som 
færdiguddannet psykolog. Alle beskæftigelsesperioder skal beskrives, uanset at arbejdets indhold ikke er 
direkte relevant for opgaverne indenfor praksisoverenskomsten. Skriv arbejdsgivers navn eller kliniknavn, 
klinikadresse og den ugentlige arbejdstid. Du skal ikke beskrive arbejdets indhold i dette skema. Kolonne 
Arbejdstid Gn. Snit pr. Uge: her skal du anføre den samlede arbejdstid indenfor den givne 
beskæftigelsesperiode, f.eks. 37 timer eller 20 timer.  
 
Skema 2 

Eksempel:  

1. 
Periode fra 
mdr. / år til 
mdr. / år 
 
 

2. 
Antal år 
/ mdr.  

3. 
Egen praksis, 
samarbejdspraksis, 
selvstændig 
praksiskandidat. 
Angiv klinikadresse 

4. 
Privat ansættelse 
eller ansat i privat 
praksis. Angiv 
klinikadresse eller 
ansættelsessted 
 

5. 
Offentlig 
ansat 
Angiv 
arbejdsgiver 

6. 
Samlede 
arbejdstid – 
alt inkl. 
Gennemsnitlig 
antal timer pr. 
uge 

01.01.1999-
31.01.2002 

3 år / 
1 mdr. 

  PPP 
A-kommune 
Adresse 

37 

01.02.2002-  
31.07.2003 

1 år / 
6 mdr. 

  Københavns 
Universitet 
Adresse 

37 

01.08.2003-
31.07.2004 

1 år / 
0 mdr. 

  Rigshospitalet 
Sexologisk 
afdeling  
Adresse 

37 

01.08.2004-
31.01.2008 

3 år /  
6 mdr. 

  Sengeafsnit 
XX, afdeling 
for 
depression og 
angst.  
Psykiatrisk 
Hospital  
Adresse 

37 

01.02.2008-
31.03.2009 

1 år / 
1 mdr. 

  Sengeafsnit 
XX, afdeling 
for 
depression og 
angst.  
Psykiatrisk 
Hospital  
Adresse 

20 



01.02.2008-
31.03.2009 

1 år / 
1 mdr. 

 Ansat hos psykolog 
XXX 
Kortidspsykologisk 
klinik 
Adresse 

 15 

01.04.2009-
nu 

10 år / 
3 mdr. 

Egen 
Fuldtidspraksis: 
 
Psykologisk klinik 
v. psykolog XX 
Adresse 
 

  37 

 

Skema 3: Erfaring som psykolog fra de forskellige beskæftigelsesperioder 
nævnt i skema 2. 
 
I skema 3 skal du beskrive indholdet af dine arbejdserfaringer i samme kronologiske rækkefølge som i 
skema 2. Skemaet bruges til at bedømme din erfaring, som psykolog, herunder erfaring med de forskellige 
klientkategorier, som er omfattet af Praksisoverenskomsten.  I kolonne 4 skal du beskrive de 
klientgrupper og deres problemstillinger, som du har mødt i den givne beskæftigelsesperiode. I kolonne 
5 skal du beskrive de psykologiske arbejdsopgaver, du har haft i forhold til klientgrupperne. I kolonne 6 
anfører du konfrontationstimer, dvs. det antal timer (gennemsnit) pr. uge, hvor du har haft direkte 
klientkontakt.  
 
Du skal være omhyggelig med udfyldelsen af skemaet, så det klart fremgår hvilke klientgrupper og 
problemstillinger du har erfaring med. Dette gælder også for din erfaring som privatpraktiserende 
psykolog og ydernummerpsykolog. Hvis du ikke beskriver dine arbejdsopgaver i forhold til 
klientgrupperne, vil ansøgningen blive vurderet mangelfuld.  
 
Skema 3 

Eksempel:  

1. 
Periode fra 
mdr. / år til 
mdr. / år 
 
 

2. 
Antal 
år / 
mdr.  

3.  
Klinikadresse / 
arbejdsadresse 

4.  
Beskriv klientgrupper 
og problemstillinger 

5.  
Beskriv dine 
arbejdsopgaver  

6.  
Ca. antal 
konfront
ationsti
mer pr. 
uge.  

01.01.1999-
31.01.2002 

3 år /  
1 mdr. 

PPR 
A-Kommune 
Adresse 

Børn og unge – 1 år til 
12 år – og deres 
forældre. Pædagogisk 
personale, lærere, 
skoleledere m.fl. som 
er rundt om barnet 

Var tilknyttet 1 
vuggestue, 1 
børnehave og 1 skole 
med klasser fra 0.-7.  
 
Primært pædagogiske 

8 



 
Børn/unge der 
indstilles til PPR i 
forbindelse med 
problemstillinger som 
angst, OCD, ADHD, 
autisme, 
indlæringsproblemer, 
trivsels- og 
adfærdsproblematikk
er, mobning, sygdom 
og dødsfald i familien.  
 
 

og psykologisk 
vejledning og 
konsultativ bistand, 
supervision og 
undervisning af 
personale, omkring 
barnet. Afholdelse af 
netværksmøder.  
Undersøgelse, 
vurdering og testning 
af enkelte børn med 
vanskeligheder mhp. 
relevant visitation. 
I mindre grad 
rådgivende forældre 
samtaler af kortere 
varighed. Samt 
samtaler (typisk 1-3 
samtaler) med 
børn/unge af 
rådgivende karakter.  
 

01.02.2002- 

31.07.2003 
1 år /  

6 mdr. 
XX afdeling 

Københavns 

Universitet 

Adresse 

Studerende på XX, 

Unge mellem 20-25 år. 

Undervisning og 

forskning samt 

vejledning af 

opgaver. 

 

Var I et 

forskningsprojekt, 

hvor man sammen- 

lignede forskellige 

typer angst 

behandling. Mine 

opgaver i 

forskningsprojektet 

var at gennemføre en 

del assessment- 

interviews i 

begyndelsen af 

projektet. 

0 

01.08.2003- 

31.07.2004 
1 år /  

0 mdr. 
Rigshospitalet 
Sexologisk 
afdeling  
Adresse 

 

 

Unge og voksne fra 15 

år og opefter, udsat for 

seksuelle overgreb. 

                           

Henvendelse efter 

overgrebet (inden 72 

timer). 

Primært udredning, 

diagnosticering og 

tilrettelæggelse af 

relevant akut 

behandling. 

 

Akut kriseintervention 

18 



(1-3 samtaler).                    

I mindre grad 

terapeutisk 

behandling/ krise 

psykologisk 

behandling op til 10 

samtaler. 

Henvisning til 

relevant behandling.  

Tværfagligt 

samarbejde med 

læger, sygeplejersker, 

politi og samarbejde 

med eksterne 

samarbejdspartnere. 
01.08.2004-
31.01.2008 

3 år /  
6 mdr. 

Sengeafsnit XX, 
afdeling for 
depression og 
angst.  
Psykiatrisk 
Hospital  
Adresse 

Indlagte psykisk syge 

(unge og voksne over 

18) med komplekse 

psykiatriske og 

psykosociale 

problemstillinger.  

Patienter med 

personlighedsforstyrre

lser, spiseforstyrrelser, 

selvskadende adfærd, 

suicidalforsøg, bipolar 

lidelse og alvorlige 

angsttilstande. 

 

Særlig erfaring med 

selvskadende og 

spiseforstyrrede unge, 

samt med incestramte 

og seksuelt misbrugte. 

 

Særlig erfaring med 

pårørende til alvorligt 

psykisk syge. 

  

Behandlingsansvarlig 

psykolog.  

Psykiatrisk udredning,    

diagnosticering, 

stuegang og 

behandlingsplanlægni

ng.  

 

Undersøgelse og 

testning. 

 

Psykoedukation, 

individuel terapi 

(korttids – op til 12 

konsultationer) og 

samtaler med 

pårørende. 

Opfølgende individuel 

terapi ambulant, som 

kunne være af længere 

varighed. 

 

I mindre grad 

supervision af 

personale. 

 

Udfærdige 

behandlingsplaner, 

vurderinger, epikriser. 

 

Inddrage relevante 

samarbejdspartner. 

18 

01.02.2008- 1 år / Sengeafsnit XX, Patienter med Primært ansvar for 9 



31.03.2009 1 mdr. afdeling for 
depression og 
angst.  
Psykiatrisk 
Hospital  
Adresse 

personligheds-

forstyrrelser, 

spiseforstyrrelser, 

selvskadende adfærd, 

suicidalforsøg, bipolar 

lidelse og alvorlige 

angsttilstande. 

 

Særlig erfaring med 

selvskadende og 

spiseforstyrrede unge, 

samt med incestramte 

og seksuelt misbrugte. 

 

Særlig erfaring med 

pårørende til alvorligt 

psykisk syge. 

  

afdelingens 
gruppebehandlingstilb
ud. Vi havde 
gruppetilbud dels for 
spiseforstyrrede og 
dels for 
incestramte/seksuelt 
misbrugte.  
 
Udredning og 
visitering til 
gruppeforløb 
 
Gruppetilbuddet var 
et gruppeforløb over 
12 gange i grupper på 
8. 
 
Supervision af 
personale. 
 
Udfærdige 

behandlingsplaner, 

vurderinger, epikriser. 

 

Inddrage relevante 

samarbejdsparter. 
01.02.2008-
31.03.2009 

1 år / 
1 mdr. 

Ansat hos 
psykolog XXX 
Kortidspsykologi
sk klinik 
Adresse 

Primært voksne i 

arbejde. 

 

Især klienter fra en 

bestemt kunde, som 

klinikken havde en 

aftale med. 

 

Problemstillinger 

knyttet til den 

bestemte arbejdsplads, 

samt hvis 

medarbejderne var 

ude for voldsomme 

hændelser i deres 

private liv. 

 

Samarbejdsproblemer, 

mobning, lettere 

stresstilstande, Kriser 

Primært individuel 

rådgivende samtaler af 

kortere varighed 

(typisk 3-5 

konsultationer). 

Rådgivning og 

psykoedukation. 

Henvisning til 

yderligere behandling 

ved behov. 

 

 

                                

 

8 



efter voldsomme 

hændelser. 

                                

01.04.2009-
nu 

10 år / 
3 mdr. 

Egen 
Fuldtidspraksis: 
 
Psykologisk 
klinik v. 
psykolog XX 
Adresse 
 

Privatbetalende 

klienter, klienter med 

sundhedsforsikring / 

fra netværksfirmaer 

og klienter fra 

kommuner. 

                                

Klientgruppen er unge 

(fra 15 år), voksne og 

par. 

                                

Problemstillingerne 

spænder bredt fra 

lettere psykologiske 

problemer til egentlige 

psykiske lidelser, fx. 

selvværds-

problematikker, 

samarbejdsproblemer, 

mobning, familie-

problematikker, 

stresstilstande, kriser 

og kompliceret sorg 

efter sygdom, ulykker, 

tab, senfølger efter 

vold og overgreb, 

angst, depression. 

  

Særlig erfaring med 

problemstillinger ifm.  

barnløshed og 

spædbarnsdød. 

 

I de sidste år har jeg 

specialiseret mig i 

flygtningespecifikke 

problemstillinger, dvs. 

flygtninge med PTSD, 

torturtraumer, eksil og 

tilpasningsproblemstil

linger. 

Udredning og 

psykoterapeutisk 

behandling, primært 

individuel, men også 

en del par. 

Krisebearbejdning og 

traumebehandling. 

 

Både korttids 

behandling (typisk 3-5 

konsultationer) og 

længerevarende 

behandling, kan være 

op til 20 

konsultationer eller 

mere. 

                                

Udtalelser og 

visitationsarbejde, 

herunder samarbejde 

med 

almenpraktiserende 

læger, kommuner og 

andre henvisere / 

relevante 

samarbejdspartnere. 

 
Supervision af især 
integrationsmedarbej
dere, der arbejder 
med flygtninge og 
med traumatiserede 
mennesker og deres 
familier. 
 
Rådgivning og terapi 

med tolkebistand. 

 

Fra 2012 til 2014 med 

i forskningsprojekt 

vedr. psykologisk 

behandling ifm. 

barnløshed. Min 

opgave var at udføre 

interviews ifm. 

20-22 



inklusion til projektet. 
      

      

      

 

Skema 4: Supplerende uddannelser udover evt. godkendt specialist-
uddannelse af mere end 12 timers varighed 
 
I skema 4 skal du påføre kurser med en varighed på 2 dage eller derover. Det er ikke nødvendigt at 
sende beviser med ind. 
 

 

Skema 5: Klinikforhold på den adresse, hvorpå ydernummer søges. 
 
(Bemærk, at oplysningerne skal vedrøre den klinik, hvor du vil etablere dig med ydernummer) 
 
Hvis du søger ydernummer på flere adresser, skal du kopiere skema 5 og udfylde et skema for hver 
adresse. Sæt skemaerne i prioriteret rækkefølge, så din 1. prioritet står øverst. 
 
 
Er klinikken etableret: Er klinikken etableret på den adresse, hvor der søges om ydernummer? 
Venteværelse: Er der venteværelse knyttet til klinikken/sundhedshuset/ klinikfællesskabet? 
Toilet: Er der et toilet knyttet til klinikken, sundhedshuset, klinikfællesskabet?  
 
Ved klinik på privatadresse: 
Separat kliniktelefon: Har du et telefonnr. som kun er til din klinik, som ikke samtidig er din privat 
telefon.  
 
 
Skema 5 
 
Eksempel: 
 

 
Jeg søger det ledige ydernummer opslået i:  
 
Region:  Region Midtjylland 
 
Kommune/Bydel: Aarhus Kommune 
 
Skriv adressen og postnummeret her:  
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Antal 
m2 eller 
km.  
 



Kirkebakken 7, 8100 Aarhus  
 
Jeg har mulighed for at leje lokaler på ovenstående adresse 

Er klinikken etableret?   x  

Er der venteværelse?  x   

Er der toilet? x   

Antal m2 i klinikken?   55 

Er der adgang for kørestolsbrugere?  x  

Afstand til nærmeste parkeringsplads?   250m 

Afstand til offentlige transportmidler?   500m 

Udfyldes kun ved klinik på privatadressen    

Er der særskilt adgang til klinik?    

Er der separat kliniktelefon?    

Er der særskilt toilet, som ikke er privattoilet?    
 

 
Jeg søger det ledige ydernummer opslået i:  
 
Region: Region Midtjylland. 
 
Kommune/Bydel: Skanderborg kommune 
 
Skriv adressen og postnummeret her:  
Østergade 5, 8660 Skanderborg. 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Antal 
m2 eller 
km.  
 

Er klinikken etableret?  x   

Er der venteværelse?  x   

Er der toilet? x   

Antal m2 i klinikken?   85 

Er der adgang for kørestolsbrugere? x   

Afstand til nærmeste parkeringsplads?   50m 

Afstand til offentlige transportmidler?   1 km 

Udfyldes kun ved klinik på privatadressen    

Er der særskilt adgang til klinik?    

Er der separat kliniktelefon?    

Er der særskilt toilet, som ikke er privattoilet?    
 

 
Jeg søger det ledige ydernummer opslået i:  
 
Region: Region Midtjylland. 
 
Kommune/Bydel: Ringkøbing Skjern kommune. 

 
Ja 

 
Nej 

 
Antal 
m2 eller 
km.  
 



 
Skriv adressen og postnummeret her:  
Jeg kender ikke adressen endnu. Gerne i Skjern, men jeg er 
interesseret i hele kommunen. 
 

Er klinikken etableret?   x  

Er der venteværelse?     

Er der toilet?    

Antal m2 i klinikken?    

Er der adgang for kørestolsbrugere?    

Afstand til nærmeste parkeringsplads?    

Afstand til offentlige transportmidler?    

Udfyldes kun ved klinik på privatadressen    

Er der særskilt adgang til klinik?    

Er der separat kliniktelefon?    

Er der særskilt toilet, som ikke er privattoilet?    
 

 

Skema 6: Supplerende oplysninger af relevans for ansøgningen: 
Her kan du kort supplere med oplysninger om f.eks. hvordan du vil overgå til fuldtidspraksis fra 
ansættelse eller deltidspraksis, samt forventede lokaleforhold, hvis du får tildelt ydernummer. Desuden 
anføres begrundelse for evt. at ansøge om dispensation fra beskæftigelseskravet.  


