
 

PROTOKOLLAT 
Forhandling mellem Dansk Psykolog Forening og Psykiatrien i Region Syddanmark 

om forhåndsaftaler om uddannelser for Psykologer  
gældende for hele Psykiatrien i Region Syddanmark 

 (overenskomst 33.01) 
1 – Autorisation: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 34.900,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer: 133696 
Begrundelse: 
Meddelt Autorisation af Psykolognævnet 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter udstedelse af Autorisation. 
 
Aftalen har virkning fra 1. april 2010, idet det er videreførelse af tidligere aftale. 
 
 
2 – Uddannelsestillæg: 
a) Merit – Specialpsykologuddannelsens 1. år: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 18.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  152670 
Begrundelse: 
Uddannelsesniveau svarende til Specialpsykologuddannelsens 1. år. 
Klausul: 
Tillægget ydes når ledelsen og Dansk Psykolog Forening (tillidsrepræsentanten) er enige om at psykologen 
har opnået et uddannelsesniveau svarende til gennemførelsen af Specialpsykologuddannelsens 1. år.  
 
b) Merit – Specialpsykologuddannelsens 2. år: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 24.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  152671 
Begrundelse: 
Uddannelsesniveau svarende til Specialpsykologuddannelsens 2. år. 
Klausul: 
Tillægget ydes når ledelsen og Dansk Psykolog Forening (tillidsrepræsentanten) er enige om at psykologen 
har opnået et uddannelsesniveau svarende til gennemførelsen af Specialpsykologuddannelsens 2. år.  
 
 
c) Merit – Specialpsykologuddannelsens 3. år: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 36.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  152672 
Begrundelse: 
Uddannelsesniveau svarende til Specialpsykologuddannelsens 3. år. 
Klausul: 
Tillægget ydes når ledelsen og Dansk Psykolog Forening (tillidsrepræsentanten) er enige om at psykologen 
har opnået et uddannelsesniveau svarende til gennemførelsen af Specialpsykologuddannelsens 3. år.  
 
Aftalen har virkning fra 1. april 2012. 

  

  
  
J.nr.  
Dato: 01.02.2013              
JOFA          

                

Svarende til 46909 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 24194 kr. i 31.3.2018 niveuau

Svarende til 32259 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 48388 kr. i 31.3.2018 niveau
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3 - Specialistuddannelse: 
a) ½ Specialistuddannelse 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 24.250,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer: 138258 
 
Begrundelse: 
Gennemført halvdelen af relevant Specialistuddannelse. 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter opfyldelsen af en af de nedenstående muligheder. 
 
Mulighed 1: 
2/3 af den teoretiske del er gennemført 
Mulighed 2: 
½ af den teoretiske samt ½ af supervisionen er gennemført 
 
Aftalen har virkning fra 1. april 2010, idet det er videreførelse af tidligere aftale. 
 
 
 
b) Specialistuddannelse: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 48.500,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer: 132772 
 
Begrundelse: 
Gennemført relevant Specialistuddannelse. 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter udstedelse af bevis. 
 
Aftalen har virkning fra 1. april 2010, idet det er videreførelse af tidligere aftale. 
 
 
 
c) 2 eller flere Specialistuddannelser: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 72.750,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer: 152285   
 
Begrundelse: 
Gennemført 2 eller flere relevante Specialistuddannelser. 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter udstedelse af bevis nr. 2. 

 
Aftalen har virkning fra 1. januar 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarende til 32595 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 65189 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 97448 kr. i 31.3.2018 niveau
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4 – Specialpsykologuddannelsen: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 60.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  150716 
 
Begrundelse: 
Gennemført Specialpsykologuddannelsen. 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter udstedelse af bevis. 

 
Aftalen har virkning fra 1. januar 2013. 

 
Bemærkning til punkt 2, 3 og 4: 
Der kan kun ydes 1 tillæg efter punkt 2, 3 og 4, og disse tillæg kan ikke ydes samtidig med tillæg 
for forskud på specialistuddannelsen. 
 
5 – Supervision: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Kvalifikationstillæg på kr. 10.000,00 årligt 
 
Begrundelse: 
Gennemført Supervisoruddannelsen. 

Internt SD-tillægsnummer:  138262 
Klausul: 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter opnået godkendelse. 
 
Aftalen har virkning fra 1. april 2010, idet det er videreførelse af tidligere aftale. 
 
Generel bemærkning: 
Tillæg efter denne aftale ydes kun til psykologer ansat på løntrin 4-8. 
 
 
 

Generelt: 
Finansiering: 
Indførelsen af denne forhåndsaftale er finansieret ved brug af tilbagefaldsmidler, eget budget samt omlæg-
ning af tidligere aftaler. 
 
For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.  
 
Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000. 
 
Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillægget for-
holdsmæssigt.  
 
 
Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel eller ændres i enighed. 
 
 
Odense, den   28 /  2       2013  Middelfart, den       28 / 2          2013 
 
 
 
Sign: Malene Hinrichsen  Sign: Jørgen Faurskov  
for Dansk Psykolog Forening  for Psykiatrien i Region Syddanmark 
 

Svarende til 80646 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 13441 kr. i 31.3.2018 niveau




