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Sammenfatning
Denne rapport over psykologernes autorisationsordning indeholder resultaterne af en undersøgelse
foretaget blandt samtlige medlemmer af Dansk Psykolog Forening i juni 2017. 25 procent af medlemmerne
valgte at svare på undersøgelsen.
Formålet med undersøgelsen var dels at afdække medlemmernes erfaring med og holdninger til den
nuværende autorisationsordning, og dels af undersøge medlemmernes ønsker til eventuelle fremtidige
justeringer eller større ændringer af autorisationsordningen.

Hovedkonklusioner
Den nuværende ordning
Undersøgelsen af psykologers forhold under autorisation viser, at der generelt er gode forhold for
autorisation. Blandt de respondenter der allerede er blevet autoriseret, er godt en trediedel blevet
autoriseret på 2 år og en lige så stor andel autoriseret inden for 3 år. Der er dermed en meget stor andel af
medlemmerne, som bliver autoriseret forholdsvis hurtigt efter deres dimission.
Der er dog en tendens til, at de psykologer der er blevet autoriseret inden for de seneste par år, oplever at
det tager længere tid. Det kan være med til at bekræfte de udsagn, som en del respondenter er kommet
med, om at nogle arbejdsgivere forsøger at spare på både supervision og autorisationstillæg.
Blandt deltagerne i undersøgelsen, som ikke er enten ledere eller selvstændige, er 35 procent endnu ikke
autoriseret, mens 65 procent er autoriseret. Blandt de medlemmer der endnu ikke er autoriseret, er der
også en stor forventning til at blive autoriseret inden for de første 3 år.
Ser man på de enkelte ansættelsesområder. Er det især i PPR og derefter i psykiatrien, at der er de bedste
forhold, når det handler om autorisationen.
94 procent af dem der er i gang med at blive autoriseret angiver, at deres supervision tæller med til deres
arbejdstid og 80 procent får al supervision betalt.
Respondenterne har i undersøgelsen haft mulighed for at angive, hvad de selv ser som de største
udfordringer i den nuværende ordning. Her nævner mange selve udformningen af uddannelse - og især den
praktiske del af uddannelsen, som af mange opfattes, som timetælleri uden større betydning for kvaliteten
i uddannelsen.
Derudover er der mange, som opfatter selve ansøgningsprocessen som en udfordring. Psykolognævnet
opfattes som meget bureaukratisk og langsommelig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Enkelte
nævner også, at de har oplevet, at de svar der kommer fra nævnet er modstridende.
Det er også tydeligt, at der er nogle arbejdsområder, det er sværere at blive autoriseret indenfor. Hvis man
arbejder indenfor arbejds- og organisationspsykolog og især indenfor uddannelse og forskning. Det skyldes
hovedsageligt, at man har svært ved at få konfrontationstimer nok til den praktiske uddannelse.

Ønsker til en fremtidig autorisationsordning
Deltagerne blev i undersøgelsen bedt om at angive, hvilke ønsker til ændringer af ordningen de kunne
ønske sig i fremtiden. Her skriver rigtig mange, at man gerne så at det bliver lettere for psykologer uden for
det kliniske område at blive autoriseret.
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80 procent af alle deltagerne i undersøgelsen ser gerne, at der i fremtiden laves uddannelsesstillinger, og
blandt dem, er det ca 2/3 som ønsker, at disse stillinger bliver turnusstillinger, hvor man kommer til at
arbejde på mindst to arbejdspladser.

Indledning
Baggrund
Denne undersøgelse af vilkår i forbindelse med opnåelse af autorisation og medlemmernes syn på
fremtidige autorisationsmodeller, herunder uddannelsesstillinger, er foretaget med baggrund i beslutning
på generalforsamling 2016, om at undersøge mulighederne for at arbejde for uddannelsesstillinger for ikkeautoriserede psykologer.

Respondenter
Samtlige af foreningens medlemmer med en mailadresse fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. AF
nedenstående frafaldsanalyse fremgår det, at samtlige medlemsgrupper er repræsenteret i undersøgelsen,
men at der er en underrepræsentation af studerende og pensionerede, mens der er en overrepræsentation
af selvstændige psykologer blandt deltagerne i undersøgelsen. Årsagen til, at de studerende og
pensionerede i mindre grad deltager i undersøgelsen, er sandsynligvis, at man når man ikke er en del af
psykolog arbejdsmarkedet finder det mindre relevant at deltage.
Årsagen til, at der i så stor grad er mange selvstændige psykologer, som vælger deltage, kan være, at der
samtidig med undersøgelsen blev gennemført skete en suspension af praksiskandidatordningen. Denne
ordning var en form for uddannelsesstilling i privat praksis, hvor psykologer uden autorisation kunne
ansættes hos en psykolog med ydernummer og behandle lægehenviste klienter. Denne ordning har været
genstand for stor debat blandt foreningens selvstændige medlemmer, da mange har været enten stærke
tilhængere eller modstandere af ordningen.

Frafaldsanalyse
Figur 1 Frafaldsanalyse
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Af figur 1 ses en oversigt over frafald i procent for forskellige typer af beskæftigelsesgrupper. Således ses
det for eksempel, at de studerende udgør 16 procent af de samlede antal medlemmer af Dansk Psykolog
Forening, mens de i autorisations-undersøgelsen kun udgør 6 procent, hvilket svarer til et frafald på 10 %.
Dette frafald udgør undersøgelsens højeste. Ved beskæftigelseskategorierne: ”arbejdssøgende siden
dimission / arbejdssøgende men har tidligere været ansat som psykolog”, ”kommunalt ansat, ikke leder og
ikke PPR”, ”PPR, ikke leder”, ”regionalt ansat, ikke leder og ikke i psykiatrien / psykiatrien, ikke leder”,
”statslig ansat, ikke leder”, ”privat ansat, ikke leder” og ”leder” ses det, at undersøgelsesprocenten ligger
sig tæt op ad gruppernes procentandel af organisationen. Således er der her god overensstemmelse
mellem gruppernes procentandel af Dansk Psykolog Forening og deres procentandel af de respondenter,
der har svaret på autorisationsundersøgelsen. Den største forskel mellem en beskæftigelsesgruppes andel
af organisationen sammenlignet med andel i autorisationsundersøgelsen findes ved de psykologer, der er
selvstændige. Her er andelen 9 procent større i undersøgelsen end i organisationen. Ved
beskæftigelseskategorien ”pensioneret / efterløn” fremstår også en skævhed, da der her er et frafald på 5
procent.
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Resultater
I det følgende afrapporteres resultaterne i undersøgelsen af autorisationsordningen blandt Dansk Psykolog
Forenings medlemmer. Rapporten er opdelt i 3 afsnit ud fra respondenternes beskæftigelse, da
respondenterne har fået forskellige spørgsmål alt efter deres beskæftigelse.

Resultatafsnittets struktur
Del 1 omhandler den største andel af respondenter, da den består af besvarelserne fra de respondenterne,
som har/ har haft muligheden for at tage en autorisation. Del 1 består således af besvarelser fra
respondenter indenfor forskellige beskæftigelsesgrupper, herunder:








Arbejdssøgende, men har tidligere været ansat som psykolog
Kommunalt ansat, ikke leder og ikke i PPR
PPR, ikke leder
Regionalt ansat, ikke leder og ikke psykiatrien
Psykiatrien, ikke leder
Statslig ansat, ikke leder
Privat ansat, ikke leder

Formålet med denne respondentgruppe er todelt og afhænger af, 1) hvorvidt respondenterne har taget en
autorisation, hvorved de kan udtale sig om forholdene under den nuværende autorisationsordning og i
lyset af denne erfaring ønskerne til en fremtidig autorisationsordning, eller 2) hvorvidt respondenterne
endnu ikke har taget en autorisation, men ønsker at gøre det, hvorved de kan udtale sig om ønskerne til en
fremtidig autorisationsordning.
Del 2 omhandler de respondenter, som har været arbejdsgivere for psykologer, som har været i gang med
at tage en autorisation. Del 2 består således af respondenter, som enten er ledere eller selvstændige.
Formålet med denne respondentgruppe har været at afdække forholdene ved den nuværende
autorisationsordning og ønskerne til en kommende autorisationsordning fra et arbejdsgiver perspektiv.
Del 3 omhandler psykologernes ønsker til fremtidige autorisationsforløb. Respondentgrundlaget i del 3
består således af samtlige respondenter, som har gennemført besvarelsen af undersøgelsen svarende til
2488 respondenter jf. nedenstående tabel 1, som viser, at svarprocenten for den samlede undersøgelse –
og dermed del 3 er 25 procent:
Tabel 1: Samlet status.
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Del 1: Beskæftigelsesgrupper med undtagelse af ledere, selvstændige
studerende og arbejdssøgende siden dimission
I det følgende delafsnit 1 afdækker vi først forholdene ved den nuværende autorisationsordning gennem
besvarelser fra de respondenter, som har gennemført en autorisation. Dernæst afdækkes ønskerne til en
fremtidig autorisationsordning blandt de respondenter, som har gennemført en autorisation, og blandt de
respondenter, 1) som er i gang med en autorisationsuddannelse, 2) som ikke er i gang med en
autorisationsuddannelse, men som ønsker/planlægger at blive autoriseret, og 3) som ikke er i gang med en
autorisationsuddannelse, og som ikke ønsker/planlægger at blive autoriseret.
Den samlede respondentgruppe i denne første delanalyse består af de i alt 1500 respondenter, som er
beskæftiget som:









Arbejdssøgende, men har tidligere været ansat som psykolog
Kommunalt ansat, ikke leder og ikke i PPR
PPR, ikke leder
Regionalt ansat, ikke leder og ikke psykiatrien
Psykiatrien, ikke leder
Statslig ansat, ikke leder
Privat ansat, ikke leder
Pensioneret

Primært arbejdsfelt
Vi bad de 1398 respondenter (ovenstående beskæftigelsesgrupper undtaget pensionisterne) om at angive,
hvilket felt de primært er beskæftiget inden for.
Tabel 1.0.1: Hvilket felt er dit arbejde primært inden for?

Tabel 1.0.1 viser, at ud af de i alt 1398 respondenter, angav 81 procent svarende til 1135 respondenter, at
deres arbejde primært er inden for klinisk psykologi. 9 procent svarende til 123 respondenter angav, at
deres arbejde primært er inden for arbejds- og organisationspsykologi. 8 procent svarende til 118
respondenter angav, at deres arbejde primært er inden for undervisning/forskning. 2 procent svarende til
22 respondenter angav, at deres arbejde primært er inden for administration.
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Tabel 1.0.2: Hvilket felt er dit arbejde primært inden for? Krydset med beskæftigelsesgruppe.
Privat ansat, ikke leder

71%

Statslig ansat, ikke leder

36%

23%
13%

Psykiatrien, ikke leder

3%2%

48%

3%

95%

5%

Regionalt ansat, ikke leder og ikke psykiatrien

86%

6% 7%1%

PPR, ikke leder

86%

7% 5%2%

Kommunalt ansat, ikke leder og ikke i PPR

87%

9% 2%
2%

Arbejdssøgende men har tidligere været ansat som
psykolog
Klinisk psykologi

77%

0%
20%
Arbejds- og organisationspsykologi

40%
60%
Undervisning/Forskning

14%

9%

80%
Administration

100%

Tabel 1.0.2 viser, at hvordan de 1398 respondenter fordeler sig inden for primært felt og beskæftigelse.
Tabel 1.0.2 viser, at størstedelen primært arbejder med klinisk psykologi inden for alle
beskæftigelsesgrupper med undtagelse af de statsligt ansatte, som ikke er ledere. Inden for denne
beskæftigelsesgruppe er andelen, som arbejder med undervisning/forskning næsten 48 procent svarende
til 61 respondenter.

Fordelingen af autoriserede og ikke-autoriserede psykologer
Vi bad respondenterne svare på, hvorvidt de er autoriserede af Psykolognævnet.
Tabel 1.0.3: Er du autoriseret af Psykolognævnet?

Tabel 1.0.3 viser, at ud af de i alt 1500 respondenter angav 65 procent svarende til 973 respondenter, at de
er autoriserede af Psykolognævnet, mens 35 procent af respondenterne svarende til 527 respondenter ikke
er det.
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Tabel 1.0.5: Er du autoriseret af Psykolognævnet? Krydset med: Hvordan er din arbejdssituation? (Angiv
din primære indtægtskilde).
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Tabel 1.0.5 viser, at ud af de i alt 1500 respondenter i de førnævnte beskæftigelsesgrupper, som første
delanalyse omhandler, findes den største andel af autoriserede blandt de pensionerede, hvor 81 procent er
autoriserede svarende til 83 respondenter. Dette skyldes sandsynligvis i et vist omfang, at de pensionerede
har været længere tid på arbejdsmarkedet, og derfor har haft muligheden for at blive autoriseret over en
længere periode. Blandt de beskæftigede i psykiatrien (ikke ledere) og de kommunalt ansatte (ikke ledere
og ikke PPR) findes også en stor andel af autoriserede psykologer – 73 procent i psykiatrien og 70 procent
blandt de kommunalt ansatte.
De mindste andele af autoriserede findes blandt de arbejdssøgende, som før har været ansatte som
psykolog, hvor andelen af autoriserede er 43 procent, blandt de statsligt ansatte (ikke ledere), hvor
autorisationsprocenten ligger på 49 procent, og blandt de privat ansatte (ikke ledere), hvor
autorisationsprocenten er 56 procent.
Autorisationsprocenten er gennemsnitlig blandt de regionsansatte (ikke ledere og ikke psykiatri) på 65
procent og blandt de PPR-ansatte (ikke ledere) på 62 procent.
Tabel 1.0.6: Er du autoriseret af Psykolognævnet? Krydset med: Hvilket felt arbejder du primært inden
for?
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Tabel 1.0.6 viser, at ud af de 1398 respondenter fordeler sig på i forhold til henholdsvis autorisation og
arbejdsfelt. Bemærk, at de 102 pensionerede ikke har fået spørgsmålet om arbejdsfelt, hvorfor
respondenttallet er 1398 og ikke 1500. Tabel 1.0.6 viser et sammenfald mellem klinisk psykologi og den
høje autorisationsprocent på 69 procent blandt respondenterne, som primært arbejder inden for klinisk
psykologi. Den laveste andel af autoriserede psykologer findes blandt respondenterne, som er beskæftiget
inden for undervisning og forskning, hvor 32 procent er autoriserede.
Tabel 1.0.7: Er du autoriseret af Psykolognævnet? Krydset med: Hvordan er din arbejdssituation? (Angiv
din primære indtægtskilde).
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Tabel 1.0.7 viser, at det er de statsligt og privatansatte (ikke ledere) samt de arbejdssøgende, der i størst
omfang ikke er autoriserede. Når de ansatte i PPR (ikke ledere) ikke i større grad er autoriserede, end de er,
skyldes det sandsynligvis, at der her er en del ansatte, som er i gang med at blive autoriserede, og ikke at
det er svært, at blive autoriseret i PPR.
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1.1.

De autoriserede

Da vi er interesserede i at undersøge forholdene under autorisation, bad vi de 973 respondenter, som
angav, at de er autoriserede, svare på en række spørgsmål vedrørende blandt andet ansættelsen under
autorisation, og hvor lang tid det tog dem at blive autoriserede. I det følgende afsnit 1.2.1 fremgår
respondenternes besvarelser.

Tidsperspektivet
Vi bad først de 973 autoriserede psykologer i undersøgelsen om at angive, hvor lang tid siden det er, at de
blev autoriserede, og hvor lang tid deres autorisationsforløb varede. Respondenternes besvarelser fremgår
af det følgende afsnit.
Tabel 1.1.1: Hvor mange år siden er det, at du blev autoriseret?

Tabel 1.1.1 viser, at størstedelen på 69 procent svarende til 676 respondenter ud af de i alt 973
autoriserede psykologer i undersøgelsen blev autoriserede for 5 år eller længere tid siden. 13 procent
svarende til 124 respondenter blev autoriserede for 1 år siden. 6 procent svarende til 58 respondenter blev
autoriserede for 2 år siden. 6 procent svarende til 58 respondenter blev autoriserede for 3 år siden. 6
procent svarende til 57 respondenter blev autoriserede for 4 år siden.
Tabel 1.1.2: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb?

Tabel 1.1.2 viser, at ud af 973 autoriserede psykologer i undersøgelsen, varede autorisationsforløbet for 35
procent svarende til 341 respondenter 2 år. For 35 procent svarende til 337 respondenter varede
autorisationsforløbet 3 år. For 18 procent svarende til 180 respondenter varede autorisationsforløbet 4 år.
For 12 procent svarende til 115 respondenter varede autorisationsforløbet 5 år eller mere.
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Tabel 1.1.3: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb? Krydset med hvilket felt er dit arbejde primært
inden for?

Tabel 1.1.3 viser, at der er andelen af respondenterne, der har gennemført deres autorisation på 2 år er
sammenlignelig på tværs af beskæftigelsesfelterne, hvis vi ser bort fra Administration, da
respondentgrundlaget på 8 i dette beskæftigelsesfelt er for snævert til at konkludere på baggrund af.
Bemærk, at de pensionerede psykologer ikke har besvaret dette spørgsmål, hvorfor respondentgrundlaget
er 890 i denne tabel.
Blandt respondenterne, som arbejder inden for Klinisk Psykologi og Undervisning/Forskning er der en lige
stor andel på 37 og 38 procent, som har angivet, at deres autorisation har varet 3 år. Blandt
respondenterne, som arbejder inden for Arbejds- og Organisationspsykologi er andelen som har angivet, at
deres autorisationsforløb varede i 4 år eller 5 år eller mere den største på 44 procent.
Tabel 1.1.4: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb? Krydset med hvad er din arbejdssituation?
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Tabel 1.1.4 viser, at andelen af respondenter, som har taget deres autorisationsuddannelse på 2 år, er
særlig stor på 46 procent blandt de statsligt ansatte, som ikke er ledere, mens andelen er særlig lille blandt
de regionalt ansatte, som ikke er ledere eller i psykiatri, hvor andelen er på 22 procent.
Tabel 1.1.5: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb? Krydset med: Hvor mange år siden er det, at du
blev autoriseret?

Tabel 1.1.5 viser, at andelen som har taget deres autorisation på 2 år er størst blandt de 676 respondenter,
som blev autoriseret for 5 år eller flere år siden, mens den er mindst blandt de respondenter, som blev
autoriseret for 1-3 år siden.
I det kvalitative materiale til undersøgelsen har nogle respondenter givet udtryk for, at nogle arbejdsgivere
begrænser antallet af supervisionstimer for at spare penge, hvorfor det kan være svært at få
supervisionstimer nok til at færdiggøre autorisationen på 2 år.

Årsager til, at autorisationsforløbet varede mere end to år
I det følgende ser vi på, hvad årsagerne er til, at autorisationsforløbet for 65 procent af de autoriserede
psykologer i undersøgelsen svarende til 632 psykologer varede i mere end 2 år.
Tabel 1.1.6: Hvad er årsagen til, at dit autorisationsforløb varede mere end to år? (Du har mulighed for at
sætte flere krydser).1

1

Bemærk at respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarkategorier, hvorfor procentsatserne ikke
summerer op til 100 procent.
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Tabel 1.1.6 viser, at størstedelen af de 632 psykologer, hvis autorisationsforløb tog over 2 år, angav, at
årsagen var, at de ikke havde tilstrækkelig supervisionstimer. 24 procent svarende til 155 respondenter
angav som årsag, at arbejdets indhold gjorde, at kun dele af arbejdet talte med til det praktiske arbejde. 21
procent svarende til 133 respondenter angav som årsag, at de havde haft et længerevarende fravær på
mere end 8 uger sammenhængende pga. barsel, sygdom med videre. 9 procent svarende til 59
respondenter angav som årsag, at de arbejdede mindre end 30 timer per uge under autorisationsforløbet.
Tabel 1.1.7: Hvad er årsagen til, at dit autorisationsforløb varede mere end to år? (Du har mulighed for at
sætte flere krydser).

Tabel 1.1.7 viser, at manglen på tilstrækkelige supervisionstimer er den største årsag blandt de fire
ovenstående begrundelser til, at autorisationsforløbet varede mere end to år, for de 632 respondenter,
som angav dette. Den ovenstående tabel viser også, at det særligt er ved de autorisationsforløb, som varer
3 år, hvor manglen på tilstrækkelige supervisionstimer gør sig gældende. I takt med at varigheden på
autorisationsforløbet stiger falder andelen, som begrunder varigheden med utilstrækkelige
supervisionstimer, og andelen som begrunder det med deltidsarbejde, arbejdets indhold og
længerevarende fravær stiger.

Ansættelser
Vi bad de 973 autoriserede psykologer i undersøgelsen om at angive deres ansættelsesforhold under
autorisation. Respondenternes besvarelser fremgår af det følgende afsnit.
Tabel 1.1.8: Hvor mange ansættelser havde du, mens du blev autoriseret?
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Tabel 1.1.8 viser, at 45 procent af de 973 autoriserede psykologer i undersøgelsen svarende til 438
respondenter havde 1 ansættelse under deres autorisationsforløb. 39 procent svarende til 383
respondenter havde 2 ansættelser under deres autorisationsforløb. 12 procent svarende til 118
respondenter havde 3 ansættelser under deres autorisationsforløb, mens 3 procent svarende til 34
respondenter havde 4 eller flere ansættelser under deres autorisationsforløb.
Tabel 1.1.9: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb? Krydset med: Hvor mange ansættelser havde
du?

Tabel 1.1.9 viser, at varigheden på autorisationsforløbet stiger i takt med at antallet af ansættelser under
autorisation stiger. Der er især et sammenfald ved springet fra 2 til 3 ansættelser under autorisation, hvor
andelen, hvis autorisationsforløb har varet i 2 år falder fra 30 til 8 procent.
Tabel 1.1.10: Har du været ansat som praksiskandidat eller haft cvr nr. i forbindelse med et
praksiskandidatforløb?

Tabel 1.1.10 viser, at størstedelen af de 973 autoriserede psykologer i undersøgelsen på 88 procent
svarende til 860 respondenter ikke har været ansat som praksiskandidat eller havde et cvr nr. i forbindelse
med et praksiskandidatforløb, mens det er tilfældet for 12 procent svarende til 113 respondenter.

Tabel 1.1.11: Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb? Krydset med: Har du været ansat som
praksiskandidat eller haft cvr nr. i forbindelse med et praksiskandidatforløb?

Tabel 1.1.11 viser, at autorisationsforløbene er en smule længere blandt de 113 respondenter, som har
været ansat som praksiskandidat eller haft cvr nr. i forbindelse med et praksiskandidatforløb, sammenlignet
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med de respondenter, som ikke har været ansat som praksiskandidat eller som ikke har haft et cvr nr. i
forbindelse med praksiskandidatforløbet.

Respondenternes tanker vedrørende deres autorisationsforløb
Respondenterne blev inviteret til at dele deres tanker vedrørende deres autorisationsforløb.
Har du yderligere tanker vedrørende dit autorisationsforløb, som du har lyst til at dele med os? Så kan du
skrive dem her:2
I det følgende fremhæves hovedpunkterne i de kommentarer, som respondenterne har givet vedrørende
deres autorisationsforløb.
Så godt som alle psykologer der oplyser at de har været i et planlagt autorisationsforløb hos deres
arbejdsgiver, nævner at det har været et godt forløb.
Mange har oplevet selve ansøgning processen som svær og bureaukratisk og meget langsommelig. Nogle
oplever, at der er uklarhed og forskel i svar fra Psykolognævnet, om hvad der kan tælle med til
gruppesupervision.
Det nævnes også som et problem, at gruppesupervision med andre faggrupper, som fx erfarne pædagoger
ikke kan godkendes.
Mange oplever, at det er tilfældigt om man har et langt eller kort forløb fra den ene arbejdsplads til den
anden. De samme ønsker uddannelsesstillinger med centralt bestemte krav. Der er også en del som
misunder lægernes turnusstillinger:
”Jeg arbejdede delvis gratis for at kunne få timer nok. Hvis ikke jeg havde en god leder vil nok aldrig have
fået de supervisionstimer som jeg havde brug for. Synes det vil være godt med nogle faste turnus
ansættelser af minimum 6 måneder så nye psykologer kunne få både erfaring og supervision som en del af
deres arbejde.”
A og O psykologer har oplevet mange problemer med at få relevante timer. Derudover nævnes det også at
relevante supervisorer er egne konkurrenter og derfor ikke ægte interesseret i at give kvalitet i
supervisionen.
Generelt opleves det som et problem, at der ikke er formelle krav til supervisor
En del psykologer har oplevet af deres forløb forlænges fordi de skifter ansættelse lige inden der er gået to
år og derfor skal have 5 måneders ansættelse et nyt sted for at leve op til krav om længden i ansættelse
Flere oplever et stort problem med at få 40 timer hos samme eksterne supervisor, og foreslår 2 gange 20
timer i stedet.
Mange oplever at det er dyrt at blive autoriseret, da de skal betale for ekstern supervision. Derudover
koster ventetiden på beviset efter indsendelse af dokumentation til psykolognævnet psykologerne 1215.000 kr. i manglende udbetalt tillæg.

2

Se bilag 2 for besvarelser af spørgsmålet.
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1.2.

De ikke-autoriserede psykologer

Hvis vi genkalder os figur 3.2.1, som viste fordelingen af autoriserede og ikke autoriserede psykologer
blandt vores respondenter, ser fordelingen af autoriserede psykologer blandt vores respondenter således
ud:
Tabel 1.2.1: Er du autoriseret af Psykolognævnet?

Tabel 1.2.1 viser, at ud af de i alt 1500 respondenter angav 65 procent svarende til 973 respondenter, at de
er autoriserede af Psykolognævnet, mens 35 procent af respondenterne svarende til 527 respondenter ikke
er det.
Ud af disse 527 respondenter, som angav, at de ikke var autoriserede af Psykolognævnet, trak vi
pensionisterne fra, og fik således 508 respondenter. Vi spurgte derefter de 508 respondenter, som angav,
at de ikke er autoriserede, og at de ikke er pensionerede, om de er på vej til at blive autoriserede, eller om
de ønsker at blive det, som det fremgår af nedenstående tabel 3.1.3.1.
Tabel 1.2.2: Er du i gang med en autorisationsuddannelse eller ønsker/planlægger du at blive autorisere?

Tabel 1.2.2 viser, at ud af de i alt 508 respondenter, som angav, at de ikke var autoriserede og at de ikke er
pensionerede, angav størstedelen på 75 procent svarende til 382 respondenter, at de er i gang med en
autorisationsuddannelse. 18 procent svarende til 91 respondenter angav, at de ikke er i gang med en
autorisationsuddannelse, men at de ønsker/planlægger at blive autoriseret, mens 7 procent svarende til 35
respondenter angav, at de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, og at de ikke ønsker/planlægger
at blive autoriseret.
Vi vender tilbage til at undersøge bevæggrundene for ikke at være i gang med en autorisationsuddannelse,
men først skal vi se på, hvor mange af de 473 respondenter, som enten 1) er i gang med en
autorisationsuddannelse eller 2) ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, men som
ønsker/planlægger at blive autoriseret, der har en konkret aftale om autorisation med deres arbejdsgiver.
Konkret aftale om autorisation med arbejdsgiver
Vi spurgte de i alt 473 respondenter, som angav, at de enten 1) er i gang med en autorisationsuddannelse
eller 2) at de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, men ønsker/planlægger at blive autoriseret,
om de har en konkret aftale om autorisation med deres arbejdsgiver.
Tabel 1.2.3: Har du en konkret aftale om din autorisation med din arbejdsgiver?
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Tabel 1.2.3 viser, at ud af de i alt 473 respondenter, som enten er i gang med en autorisationsuddannelse,
eller som ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, men ønsker/planlægger at blive autoriseret, har
50 procent svarende til 235 respondenter en konkret aftale om autorisationsforløbet med deres
arbejdsgiver, mens 47 procent svarende til 222 respondenter ikke har det. 3 procent svarende til 16
respondenter er arbejdssøgende, som ønsker eller planlægger at blive autoriserede, men som følge af at
være arbejdssøgende ikke har en arbejdsgiver, og derfor heller ingen konkret aftale om
autorisationsforløbet.
Nedenstående tabel 1.2.4 viser, hvor stor en andel af respondenterne, der har en konkret autorisations
aftale med deres arbejdsgiver fordelt på, om respondenterne er i gang med en autorisationsuddannelse,
eller om de endnu ikke er startet, men ønsker eller planlægger at blive autoriseret.
Tabel 1.2.4: Har du en konkret aftale om din autorisation med din arbejdsgiver? Krydset med: Er du i
gang med en autorisationsuddannelse eller ønsker/planlægger du at blive autoriseret?
Jeg er ikke i gang med en autorisationsuddannelse endnu,
men jeg ønsker/planlægger at blive autoriseret.

7% 85%

Jeg er i gang med en autorisationsuddannelse.

60%
0%

9%
38%

2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, jeg har en konkret aftale om forløbet af min autorisation med min arbejdsgiver.
Nej, jeg har ikke nogen konkret aftale om forløbet af min autorisation med min arbejdsgiver.
Nej, jeg er arbejdssøgende og har derfor ingen arbejdsgiver.

Tabel 1.2.4 viser, at ud af de 382 respondenter, som er i gang med en autorisationsuddannelse, har 60
procent en konkret aftale om forløbet af deres autorisation med deres arbejdsgiver. 38 procent har ikke en
konkret autorisationsaftale med deres arbejdsgiver, og 2 procent er arbejdssøgende, og har ingen
arbejdsgiver.
Ud af de 91 respondenter, som ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, men ønsker/planlægger at
blive autoriseret, har størstedelen på 85 procent ikke en konkret aftale om autorisation, 7 procent har en
konkret aftale, og 9 procent er arbejdssøgende, og har ingen arbejdsgiver, og derfor ingen konkret aftale
om autorisation.
Det bemærkelsesværdige er altså, at 38 procent svarende til 145 respondenter, som er i gang med en
autorisationsuddannelse ikke har en konkret aftale om deres autorisation med deres arbejdsgiver.
Tabel 1.2.5: Har du en konkret aftale om din autorisation med din arbejdsgiver? Krydset med: Hvordan er
din arbejdssituation? (Angiv din primære indtægtskilde).
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Privat ansat, ikke leder

44%

Statslig ansat, ikke leder

26%

74%
0%

Psykiatrien, ikke leder

49%

Regionalt ansat, ikke leder og ikke psykiatrien

51%
0%

50%

PPR, ikke leder

50%
0%
71%

Kommunalt ansat, ikke leder og ikke i PPR
Arbejdssøgende men har tidligere været ansat som psykolog

56%
0%

50%
8%
0%

28%

29%
0%
50%
0%
64%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, jeg har en konkret aftale om forløbet af min autorisation med min arbejdsgiver.
Nej, jeg har ikke nogen konkret aftale om forløbet af min autorisation med min arbejdsgiver.
Nej, jeg er arbejdssøgende og har derfor ingen arbejdsgiver.

Tabel 1.2.5 viser, at fordelingen af respondenter, der har eller ikke har en fast autorisationsaftale med
deres arbejdsgiver inden for de forskellige professioner. Når man sammenligner respondenterne på tværs
af beskæftigelsesgrupper viser det sig, at det er respondenterne, som er beskæftiget i PPR (ikke ledere),
hvor den største andel af respondenter – på 71 procent – har en konkret aftale om autorisation med deres
arbejdsgiver, mens de statsligt ansatte (ikke ledere) har den mindste andel på 26 procent af
respondenterne, som enten er i gang med en autorisationsuddannelse eller ønsker/planlægger at blive
autoriseret, som har en fast aftale om autorisation med deres arbejdsgiver.
Bevæggrunde for ikke at være i gang med en autorisationsuddannelse
Dansk Psykolog Forening er interesserede i at kende til begrundelserne for, hvorfor psykologer vælger ikke
at blive autoriserede eller hvilke bevæggrunde der kan lægge til grund for ikke at ønske/planlægge at blive
autoriserede. I undersøgelsen bad vi derfor de psykologer, som angav at de ikke er i gang med en
autorisationsuddannelse om at begrunde hvorfor, det er tilfældet for dem. Vi stillede spørgsmålet til 1) De
77 respondenter, som både havde angivet, at de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse endnu,
men at de ønsker/planlægger at blive autoriseret, og at de ikke har en konkret aftale om autorisation med
deres arbejdsgiver. 2) De 35 psykologer, som angav, at de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse,
og at de ikke ønsker/planlægger at blive autoriseret. Respondentgrundlaget er således 112 respondenter
for nedenstående tabel.
Tabel 1.2.6: Du har angivet, at du ikke er i gang med en autorisationsuddannelse. Angiv venligst hvorfor:
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Jeg ønsker ikke at blive autoriseret (angiv venligst hvorfor)

24%

Jeg ønsker at blive autoriseret, men min arbejdsplads finder
det ikke relevant.

20%

Jeg ville gerne være i gang med et autorisationsforløb, men
mit arbejde indeholder ikke konfrontationstimer og kan
derfor ikke tælle med til de praktiske arbejde.

40%

Jeg ville gerne være i gang med et autorisationsforløb, men
min arbejdsgiver vil ikke give mig supervision.

16%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.2.6 viser, hvordan de 112 respondenter, som enten 1) ikke er i gang med en
autorisationsuddannelse, men ønsker/planlægger at blive autoriseret og ikke har en konkret
autorisationsaftale, eller som 2) ikke er i gang med en autorisationsuddannelse, og som ikke
ønsker/planlægger at blive autoriseret begrunder, at de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse.
Størstedelen vil gerne autoriseres, men ikke har mulighed for det
Størstedelen på 76 procent svarende til 85 respondenter ønsker at blive autoriserede, men har af
forskellige grunde ikke haft mulighed for det. 40 procent svarende til 45 respondenter ville gerne være i
gang med et autorisationsforløb, men respondentens arbejde indeholder ikke konfrontationstimer og kan
derfor ikke tælle med i det praktiske arbejde. 20 procent svarende til 22 respondenter ønsker at blive
autoriseret, men respondenternes arbejdsplads finder det ikke relevant. 16 procent svarende til 18
respondenter ville gerne være i gang med et autorisationsforløb, men respondenternes arbejdsgiver vil ikke
dem supervision.
En fjerdedel ønsker ikke at blive autoriserede
De resterende 24 procent svarende til 27 respondenter har angivet, at de ikke ønsker at blive autoriseret
som begrundelse for, hvorfor de ikke er i gang med en autorisationsuddannelse. Respondenterne havde
mulighed for at uddybe deres svar yderligere i et tekstfelt. Det fremgår af respondenternes besvarelser, at
det især er personer, som arbejder med undervisning og forskning, som ikke ønsker at blive autoriseret, om
end det for nogle ikke skyldes en manglende vilje:
”Jeg vil egentligt gerne blive autoriseret men som forsker har jeg meget svært ved at leve op til krav om
konfrontationstimer og supervision. Så jeg vil gerne på sigt autoriseres men oplever ikke, at man som
forsker inkluderet i hele foreningens efteruddannelsessystem (herunder autorisations og
specialistuddannelserne)... desværre :( ”
Andre arbejder i fleksjob og har dermed problemer med at få nok timer:
”Jeg arbejder i fleksjob på kun 5 timer i ugen, så kan ikke.”
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Tabel 1.2.7: Du har angivet, at du ikke er i gang med et autorisationsforløb, Hvorfor? Krydset med:
Hvilket felt er dit arbejde primært inden for?

Tabel xxx viser, at det er inden for Undervisning/Forskning, hvor den største andel på 59 procent angiver, at
de gerne ville autoriseres, men at arbejdet ikke indeholder konfrontationstimer nok. Inden for
Administration og Arbejds- og Organisationspsykologi findes de største andele, hvor respondenterne ikke
ønsker at blive autoriserede.

1.3.

Psykologerne, som er i gang med at tage deres autorisation

I det følgende afsnit 1.3.1 stiller vi skarpt på den gruppe af psykologer, som netop nu er under
autorisationsuddannelse. Gruppen består af i alt 380 respondenter. Den udgøres af 1) de 374
respondenter, der har angivet, at de er i gang med en autorisationsuddannelse, og at de enten har eller
ikke har en konkret aftale med deres arbejdsgiver. De arbejdssøgende er derfor frasorteret, da disse
respondenter på nuværende tidspunkt ikke har en arbejdsgiver. 2) De 6 respondenter, som har angivet, at
de endnu ikke er gået i gang med deres autorisationsuddannelse, men at de har en konkret aftale med
deres arbejdsgiver om autorisation.
Tabel 1.3.1: Har du en konkret aftale om din autorisation med din arbejdsgiver? Krydset med: Er du i
gang med en autorisationsuddannelse eller ønsker/planlægger du at blive autoriseret?
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I dette afsnit undersøger vi forholdene under autorisation ift. blandt andet autorisation, ansættelse under
autorisation, og hvor lang tid respondenten regner med, at det vil tage at blive autoriseret.

Supervision
I det følgende afsnit fremgår en række forhold for supervision for de respondenter, som enten er i gang
med deres autorisation og har eller ikke har en fast autorisationsaftale med deres arbejdsgiver, eller de
respondenter, som endnu ikke er i gang med deres autorisation, men som har en fast autorisationsaftale
med deres arbejdsgiver.
Tabel 1.3.2: Hvor mange timers supervision får du i gennemsnit om måneden?

Tabel 1.3.2 viser, at ud af de i alt 380 respondenter, får størstedelen på 34 procent svarende til 130
respondenter 4-5 timers supervision om måneden. Der er tale om en normalfordeling omkring det
månedlige gennemsnit på 4-5 timers supervision, hvor 32 procent svarende til 119 respondenter får færre
supervisionstimer end 4-5 timer om måneden, og 35 procent svarende til 131 respondenter får over 4-5
timers supervision om måneden.
Dykker vi ned i intervallerne får 10 procent svarende til 37 respondenter 0-1 times supervision om
måneden. 22 procent svarende til 82 respondenter får 2-3 timers supervision. 34 procent svarende 130
respondenter får 4-5 timers supervision om måneden. 22 procent svarende til 83 respondenter får 6-7
timers supervision om måneden, mens 13 procent svarende til 48 respondenter får 8 timer supervision
eller mere om måneden.
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Tabel 1.3.2: Tæller den tid du bruger på supervision med som arbejdstid?

Tabel 1.3.2 viser, at for størstedelen af de 380 respondenter – 94 procent svarende til 356 respondenter –
tæller den tid, de bruger på supervision, med som arbejdstid, mens det ikke er tilfældet for 6 procent
svarende til 24 respondenter.
Tabel 1.3.3: Tæller den tid du bruger på supervision med som arbejdstid? Krydset med: Hvordan er din
arbejdssituation?

Tabel 1.3.3 viser, at de statsligt og privat ansatte i større grad skal bruge deres fritid på supervision end de
resterende beskæftigelsesgrupper. Vi må antage, at de arbejdssøgende angiver deres supervisionsforhold
under tidligere ansættelse.
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Tabel 1.3.4: Skal du selv betale for din supervision?

Tabel 1.3.4 viser, at størstedelen af de 380 respondenter – 80 procent svarende til 304 respondenter – ikke
selv skal betale for deres supervision, da deres arbejdsgiver skal betale for både intern og ekstern
supervision. 17 procent svarende til 63 respondenter skal selv betale for ekstern supervision, mens deres
arbejdsplads stiller intern supervision til rådighed for dem. 3 procent svarende til 11 respondenter skal selv
betale for både intern og ekstern supervision. Kun 1 procent svarende til 2 respondenter skal selv betale for
intern supervision, mens deres arbejdsplads skal betale ekstern supervision.

24

Tabel 1.3.5: Skal du selv betale for din supervision? Krydset med: Hvad er din arbejdssituation?

Tabel 1.3.5 viser, at det er blandt de PPR-ansatte, som ikke er ledere, hvor vi finder den største andel af
respondenter, som får både ekstern og intern supervision. Hele 97 procent af de PPR-ansatte, som ikke er
ledere, får betalt både intern og ekstern supervision af deres arbejdsgiver. Tabellen viser også, at de
ansatte i psykiatrien og de statsligt ansatte (alle sammen ikke-ledere) – og til en vis grad også de privat
ansatte - som i størst omfang, sammenlignet med de øvrige beskæftigelsesgrupper, skal betale for deres
eksterne supervision selv, mens deres arbejdsplads betaler for den interne supervision. De statsligt ansatte
og de privat ansatte (begge ikke-ledere) er de to beskæftigelsesgrupper, som i størst omfang skal betale for
både intern og ekstern supervision selv.

25

Tabel 1.3.6: Skal du selv betale for din supervision? Krydset med: Hvor mange timers supervision får du i
gennemsnit om måneden?

Tabel 1.3.6 viser, at der er et sammenfald mellem de der har få timer - nemlig 0-1 timer i gennemsnit om
måneden - og de, der skal betale for både intern og ekstern supervision selv – nemlig 22 procent svarende
til 8 respondenter af de 37 respondenter, der har 0-1 timers supervision om måneden skal betale for både
intern og ekstern supervision selv.
Tabel 1.3.7: Skal du selv betale for din supervision? Krydset med: Tæller den tid, du bruger på supervision
med som arbejdstid?

Tabel 1.3.7 viser, at blandt de 356 respondenter, der angiver, at den tid de bruger på supervision tæller
med som arbejdstid, får størstedelen på 83 procent betalt både intern og ekstern supervision af deres
arbejdsgiver. 16 procent af disse skal selv betale for ekstern supervision, mens deres arbejdsplads stiller
intern supervision til rådighed. Tabellen viser også, at andelen, som enten selv skal betale for både intern
eller ekstern supervision eller kun for ekstern, er størst blandt de 24 respondenter, hvis supervision ikke
tæller med i deres arbejdstid. 38 procent af disse respondenter skal selv betale for både intern og ekstern
supervision, mens 29 procent skal betale for ekstern supervision selv, mens arbejdspladsen stiller ekstern
supervision til rådighed for dem.
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Ansættelse, konfrontationstimer og autorisationsuddannelsens varighed
Vi bad respondenterne om at svare på en række spørgsmål angående deres ansættelse,
konfrontationstimer og forventningerne til autorisationsuddannelsens varighed i forbindelse med at være
under en autorisationsuddannelse. Respondenternes besvarelser fremgår af det følgende afsnit.

Tabel 1.3.8: Hvor mange timer om ugen er du ansat til?

Tabel 1.3.8 viser, at størstedelen på 97 procent af de i alt 380 respondenter svarende til 368 respondenter
er ansat 30 timer eller mere om ugen. 3 procent svarende til 11 respondenter er ansat mellem 15 og 29
timer om ugen, mens 1 respondent er ansat under 15 timer om ugen.
Tabel 1.3.9: Hvilke former for konfrontationstimer har du i dit arbejde? (Du har mulighed for at sætte
flere krydser).3

Tabel 1.3.9 viser, at ud af de i alt 380 respondenter har 95 procent svarende til 362 respondenter
konfrontationstimer på arbejdet i form af udredning. 94 procent svarende til 356 respondenter har
konfrontationstimer på arbejdet i form af intervention. 94 procent svarende til 356 respondenter har
konfrontationstimer på arbejdet i form af individ konfrontation. 82 procent svarende til 311 respondenter
har konfrontationstimer på arbejdet i form af gruppekonfrontation. 30 procent svarende til 113
respondenter har konfrontationstimer på arbejdet i form af organisationskonfrontation.

3

Bemærk at respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarkategorier, hvorfor procentsatserne ikke
summerer op til 100 procent.
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Tabel 1.3.10: Hvor lang tid forventer du cirka, at dit autorisationsforløb samlet vil tage?

Tabel 1.3.10 viser, at ud af de i alt 380 respondenter under autorisationsuddannelse forventer halvdelen
svarende til 191 respondenter, at autorisationsforløbet samlet set vil tage 3 år. 21 procent svarende til 78
respondenter forventer, at autorisationsforløbet samlet vil tage 4 år. 10 procent svarende til 37
respondenter forventer, at autorisationsforløbet samlet vil tage 5 år eller mere.
Omkring en femtedel - 19 procent svarende til 74 respondenter - forventer, at autorisationsforløbet samlet
vil tage 2 år. I det følgende ser vi nærmere på de resterende 81 procent svarende til 426 respondenters
begrundelserne for, hvorfor de forventer, at autorisationsforløbet vil tage mere end to år.

Tabel 1.3.11: Hvad er årsagen til, at du forventer, at dit autorisationsforløb vil tage mere end to år? (Du
har mulighed for at sætte flere krydser).4

Tabel 1.3.12 viser, at ud af de 426 respondenter, som forventer, at deres autorisationsforløb vil tage mere
end 2 år, angiver størstedelen på 76 procent svarende til 232 respondenter, at årsagen er, at de ikke har
tilstrækkelig supervisionstimer. 35 procent svarende til 107 respondenter angiver, at arbejdets indhold gør,
at kun dele af arbejdet tæller med til det praktiske arbejde. 23 procent svarende til 71 respondenter
angiver, at det skyldes længerevarende fravær på mere end 8 uger sammenhængende pga. barsel, sygdom
med videre. 5 procent svarende til 16 respondenter angiver, at det skyldes, at de arbejder mindre end 30
timer pr. uge.
Tabel 1.3.13: Hvor lang tid forventer du cirka, at dit autorisationsforløb samlet vil tage? Krydset med:
Hvilket felt er dit arbejde primært inden for?

4

Bemærk at respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarkategorier, hvorfor procentsatserne ikke
summerer op til 100 procent.
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Tabel 1.3.13 viser, at 79 procent af de 295 respondenter, som primært arbejde inden for klinisk psykologi
forventer, at de vil blive færdige inden for 2 eller 3 år. Størstedelen på 58 procent inden for dette
arbejdsfelt forventer, at de vil blive færdige inden for 3 år. Over halvdelen af respondenterne, som primært
arbejder inden for Arbejds- og Organisationspsykologi forventer, at de vil blive færdige på 4 år eller mere.
Vi ser her bort fra Administrations-feltet, da respondenttallet er så begrænset.

Tabel 1.3.14: Hvor lang tid forventer du cirka, at dit autorisationsforløb samlet vil tage? Krydset med:
Hvor mange timers supervision får du i gennemsnit om måneden?

Tabel 1.3.14 viser et sammenfald mellem antallet af supervisionstimer om måneden og forventningerne til,
hvor lang tid autorisationsforløbet samlet vil tage. Jo, flere supervisionstimer respondenterne har i
gennemsnit om måneden, jo større en andel af respondenterne forventer at blive færdige på kortere tid nemlig på 2 eller 3 år.
De respondenter, der modtager få supervisionstimer har derfor i stor grad en opfattelse af, at deres
autorisations forløb vil tage længere tid, hvilket meget vel kan tilskrives antallet supervisionstimer.

Del 2: Arbejdsgiverne
I anden delanalyse af undersøgelsen af autorisationsordningen for psykologer stiller vi skarpt på
arbejdsgiversiden af autorisationsordningen. Vi har bedt ledere, som har erfaring med at lede psykologer,
der er i gang med et autorisationsforløb, og selvstændige psykologer, som har haft psykologer, der er i gang
med et autorisationsforløb i deres klinik, om at tilkendegive deres holdning til autorisationens bidrag til
lederens arbejdspladsen og den selvstændiges egen praksis. I følgende delanalyse 2.1 fremgår først

29

ledernes besvarelser og i den efterfølgende delanalyse 2.2 fremgår de selvstændige psykologers
besvarelser.

2.1 Lederne
Ud af de 2488 respondenter i undersøgelsen er 6 procent svarende til 140 respondenter ledere. Det er
disse lederes besvarelser, som vi udforsker i det følgende afsnit.
Tabel 2.1.1: Hvor er du ansat som leder?

Tabel 2.1.1 viser, at ud af de 140 ledere i undersøgelsen er 19 procent svarende til 27 respondenter ansat i
en kommune (ikke PPR). 26 procent svarende til 37 respondenter er ansat i PPR. 8 procent svarende til 11
respondenter er ansat i en region (ikke i psykiatrien). 16 procent svarende til 22 respondenter er ansat i en
region (ikke i psykiatrien). 9 procent svarende til 13 respondenter er ansat i staten. 21 procent svarende til
30 respondenter er ansat i det private.
Tabel 2.1.2: Er du, eller har du været, leder for psykologer, der er i gang med et autorisationsforløb?

Tabel 2.1.2 viser, at ud af de 140 ledere i undersøgelsen er eller har størstedelen på 81 procent svarende til
114 respondenter været leder for psykologer, der er i gang med et autorisationsforløb. 19 procent
svarende til 26 respondenter hverken er eller har været leder for psykologer, der er i gang med et
autorisationsforløb.
Tabel 2.1.3: Er du, eller har du været, leder for ikke-autoriserede psykologer?

Tabel 2.1.3 viser, at ud af de 26 ledere, der hverken er eller har været leder for psykologer, der er i gang
med et autorisationsforløb, angiver 88 procent svarende til 23 respondenter, at de hverken er eller har
været leder for ikke-autoriserede psykologer. Disse 23 respondenter udgår fra de følgende analyser af
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lederne, og de optræder derfor ikke i de 23 respondenter optræder derfor ikke i de følgende tabeller i dette
afsnit.
De 12 procent svarende til 3 respondenter, der er eller har været leder for ikke-autoriserede psykologer,
men som hverken er eller har været leder for psykologer, der er i gang med et autorisationsforløb er
inkluderet i de følgende analyser af lederne på grund af disses erfaring med at lede ikke-autoriserede
psykologer. I det følgende af lederafsnittet er respondentgrundlaget derfor 117 respondenter.
Tabel 2.1.4: Føler du, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer
med det arbejde, I udfører på din arbejdsplads?

Tabel 2.1.5 viser, at ud af de 117 leder, som enten er eller har været leder for psykologer, som er i gang
med en psykolog uddannelse eller som er leder for ikke-autoriserede psykologer, føler størstedelen på 74
procent svarende til 87 respondenter, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet
harmonerer med det arbejde, de udfører på deres arbejdsplads. 20 procent svarende til 23 respondenter
føler ikke, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer med det
arbejde, de udfører på deres arbejdsplads. 6 procent svarende til 7 respondenter svarer ved ikke.
Tabel 2.1.5: Føler du, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde,
som psykologer udfører på din arbejdsplads?

Tabel 2.1.5 viser, at ud af de 117 leder, som enten er eller har været leder for psykologer, som er i gang
med en psykolog uddannelse eller som er leder for ikke-autoriserede psykologer, føler størstedelen på 91
procent svarende til 106 respondenter, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer
det arbejde, som psykologer udfører på deres arbejdsplads. 4 procent svarende til 5 respondenter føler
ikke, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde, som psykologer
udfører på deres arbejdsplads. 5 procent svarende til 6 respondenter svarer ved ikke.

Tabel 2.1.6: Opfatter du autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i
form af øget kvalitet i arbejdet eller lignende?

31

Tabel 2.1.6 viser, at ud af de 117 leder, som enten er eller har været leder for psykologer, som er i gang
med en psykolog uddannelse eller som er leder for ikke-autoriserede psykologer, opfatter størstedelen på
80 procent svarende til 94 respondenter autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til
arbejdspladsen i form af øget kvalitet i arbejdet eller lignende. 14 procent svarende til 16 respondenter
opfatter ikke autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i form af øget
kvalitet i arbejdet eller lignende. 6 procent svarende til 7 respondenter svarer ved ikke.
Tabel 2.1.7 Er du, eller har du været, leder for psykologer, der er i gang med et autorisationsforløb opdelt
i forhold til ledernes beskæftigelsesområde.

Ovenstående tabel viser, at det især er i staten og i det private, at lederne ikke har oplevet at have ansatte
der var i gang med at blive autoriseret. I PPR har samtlige ledere haft ansatte i autorisationsforløb, det
samme er gældende for over 90 procent af lederne i psykiatrien. Blandt de øvrige kommunalt og regionalt
ansatte ledere er der ca. en femtedel, som ikke har haft ansatte i gang med at autorisationsforløb.

Tabel 2.1.8 Føler du, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer
med det arbejde, I udfører på din arbejdsplads? - fordelt på ledernes beskæftigelsesområde
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Blandt De ledere der er ansatte i staten og regionerne uden for psykiatrien er der den mindste andel,
omkring halvdelen, som mener at autorisationens praktiske uddannelse harmonerer med arbejdet. Lederen
på de øvrige ansættelsesområder afviger ikke signifikant fra gennemsnittet på dette spørgsmål.

Tabel 2.1.9 Føler du, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde,
som psykologer udfører på din arbejdsplads? Fordelt på ledernes ansættelsesområde

Af tabel 2.1.9 fremgår det, at det kun blandt de regionalt ansatte, både indenfor og udenfor psykiatrien og
blandt de privat ansatte, hvor der er en lille andel der ikke mener, at supervisionen kvalificerer det arbejde
der udføres.
Tabel 2.1.10 Opfatter du autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i
form af øget kvalitet i arbejdet eller lignende? Fordelt på ledernes beskæftigelsesområde.
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Tabel 2.1.10 viser, at der blandt de regionalt ansatte ledere udenfor psykiatrien er en lidt lavere andel, som
mener at autorisationen i sig selv giver øget kvalitet eller lignende til arbejdspladsen end der er blandt
lederne på de andre beskæftigelsesområder.

Generelt har lederne et meget positivt syn på autorisationen. De områder hvor lederne er mere skeptiske
over kvaliteten er især blandt de ledere som er ansat indenfor områder, hvor arbejdsopgaverne i mindre
grad tilsiger at man kan blive autoriseret. Hvilket også bekræftes blandt de ansatte, som er i gang med eller
har gennemført autorisation, se afsnit 1.1 og 1.3

2.1.11 Føler du, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer med
det arbejde, I udfører på din arbejdsplads? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang
med et autorisationsforløb.

2.1.12 Føler du, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde, som
psykologer udfører på din arbejdsplads? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang med
et autorisationsforløb.
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2.1.13 Opfatter du autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i form af
øget kvalitet i arbejdet eller lignende? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang med et
autorisationsforløb.

De er kun de ledere, der har haft ansatte, som er i gang med deres autorisation, der ikke mener at der den
praktiskeuddannelse, supervisionen eller autorisationen i sig selv bidrager med kvalitet til arbejdet. Hvilket
også fremgår af tabellerne 2.1.11 til 2.1.13.
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Ledernes kommentarer til arbejdet med at autorisere psykologer
Vi inviterede lederne til at komme med kommentarer til deres arbejde med at autorisere psykologer. Disse
kommentarer fremgår af det følgende afsnit.
Har du yderligere kommentarer til arbejdet med autorisere psykologer?5
Flere ledere nævner, at arbejdspladsen ikke har økonomi til at betale for ekstern supervision.
Det efterlyses at man i store organisationer kan bruge supervisorer i andre afdelinger som eksterne
supervisorer:
” Jeg syntes det er meget usmidigt at ekstern supervision skal gives udenfor organisationen. Når
organisationen er meget stor og har forskellige afdelinger, syntes jeg at supervision fra en supervisor i
anden afdeling kan udgøre det for ekstern supervision”
Flere er positive overfor, at der bliver lavet uddannelsesstillinger med centralt bestemt indhold. Nogle
mener også, autorisationen bør være en del af psykologuddannelsen.
Problemet med at få anerkendt gruppesupervision med andre faggrupper nævnes også af lederne.

2.2 De selvstændige psykologer
Ud af de 2488 respondenter i undersøgelsen er 26 procent svarende til 649 respondenter selvstændige
psykologer. Det er disse selvstændige psykologers besvarelser, som vi udforsker i det følgende afsnit.
Tabel 2.2.1: Har du, eller har du haft, psykologer tilknyttet din klinik, der var i gang med et
autorisationsforløb?

Tabel 2.2.1 viser, at ud af de 649 respondenter angav størstedelen på 77 procent svarende til 500
respondenter, at de hverken har eller har haft psykologer tilknyttet deres klinik, der var i gang med et
autorisationsforløb.
De resterende 23 procent svarende til 149 respondenter angav, at de har eller har haft psykologer tilknyttet
deres klinik, der var i gang med et autorisationsforløb. I det følgende ser vi på, hvorvidt der var tale om et
praksiskandidatforløb for disse 149 selvstændige psykologer.
Tabel 2.2.2: Var der tale om praksiskandidatforløb?

5

Se bilag 3 for besvarelser af spørgsmålet.
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Tabel 2.2.2 viser, at 63 procent af de 149 selvstændige psykologer svarende til 94 respondenter angav, at
der var tale om et praksiskandidatforløb, da de havde psykologer tilknyttet deres klinik, der var i gang med
et autorisationsforløb. 37 procent svarende til 55 respondenter svarer, at det ikke er tilfældet.
Tabel 2.2.3: Har du, eller har du haft, ikke-autoriserede psykologer tilknyttet din klinik?

Tabel 2.2.3 viser, at størstedelen på 98 procent af de 500 selvstændige psykologer svarende til 490
respondenter, som det fremgik af tabel xxx hverken har eller har haft psykologer tilknyttet deres klinik, der
var i gang med et autorisationsforløb, har angivet, at de hverken har eller har haft ikke-autoriserede
psykologer tilknyttet deres klinik. Disse 490 respondenter indgår ikke i de følgende analyser, da de hverken
har haft erfaring med psykologer, der er under autorisationsuddannelse, eller som ikke er autoriserede.
De resterende 2 procent svarende til 10 respondenter har eller har haft ikke-autoriserede psykologer
tilknyttet deres klinik. Disse 10 respondenter indgår derfor i de følgende analyser sammen med de 149
respondenter, der har eller har psykologer tilknyttet deres klinik, der var i gang med et autorisationsforløb.
Dermed er respondentgrundlaget i det følgende 159 selvstændige psykologer.

Tabel 2.2.4: Føler du, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer
med det arbejde, I udfører i din praksis?

Tabel 2.2.4 viser, at ud af de 159 respondenter føler størstedelen på 74 procent svarende til 118
respondenter, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer med det
arbejde, de udfører i din praksis. 12 procent svarende til 19 respondenter føler ikke, at den praktiske
uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer med det arbejde, de udfører i din praksis.
14 procent svarende til 22 respondenter har svaret ved ikke.
Tabel 2.2.5: Føler du, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde,
som psykologer udfører i din praksis?
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Tabel 2.2.5 viser, at ud af de 159 respondenter føler størstedelen på 89 procent svarende til 141
respondenter, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde, som
psykologer udfører i deres praksis. 4 procent svarende til 6 respondenter føler ikke, at supervisionen i
forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde, som psykologer udfører i deres praksis. 8
procent svarende til 12 respondenter har svaret ved ikke.
Tabel 2.2.6: Opfatter du autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i
form af øget kvalitet i arbejdet eller lignende?

Tabel 2.2.6 viser, at ud af de 159 respondenter opfatter størstedelen på 77 procent svarende til 122
respondenter autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i form af øget
kvalitet i arbejdet eller lignende. 15 procent svarende til 24 respondenter opfatter ikke autorisationen, som
et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i form af øget kvalitet i arbejdet eller lignende. 8
procent svarende til 13 respondenter har svaret ved ikke.
Tabel 2.2.7: Føler du, at den praktiske uddannelse i forbindelse med autorisationsforløbet harmonerer
med det arbejde, I udfører i din praksis? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang med
et autorisationsforløb.

2.2.8 Føler du, at supervisionen i forbindelse med autorisationsforløbet kvalificerer det arbejde, som
psykologer udfører i din praksis? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang med et
autorisationsforløb.
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2.2.9. Opfatter du autorisationen, som et forløb der i sig selv kan give noget til arbejdspladsen i form af
øget kvalitet i arbejdet eller lignende? Opdelt med om man har haft ansatte der har været i gang med et
autorisationsforløb.

Blandt de selvstændige er de især dem der ikke har haft ansatte som var i gang med at autorisationsforløb,
som i mindre grad mener at autorisationen bidrager med noget positivt til arbejdet i klinikken, der er dog
ikke tale om store udsving. Det fremgår af tabellerne 2.2.7 til 2.2.9. Generelt har de selvstændige
psykologer et positivt syn på autorisationen bidrag til arbejdet.

De selvstændige psykologers kommentarer til arbejdet med at autorisere psykologer
Vi inviterede de selvstændige psykologer til at fortælle, hvad de mener om arbejdet med at autorisere
psykologer.
Har du yderligere kommentarer til arbejdet med at autorisere psykologer?6
En meget stor andel af de selvstændige psykologer udtrykker utilfredshed med praksiskandidatordningen
er suspenderet. Der er generelt meget fokus på praksiskandidatordningen i svarene.
Flere fremhæver det som positivt at have ansatte der er i gang med at blive autoriseret, da det giver
mulighed for at reflektere over egen praksis og skærpe sit arbejde. Ligesom det er givende at være med til
at uddanne nye psykologer.
Nogle nævner, at det har været dyrt at have kandidater ansat.
”Det er givende, udviklende og gør at man som "erfaren" psykolog løbende holder sig skarp på det arbejde,
som man udfører. Det er dejligt at være med til at uddanne nye psykologer, at bidrage med egne erfaringer
og viden og samtidigt løbende at blive stillet spørgsmål ift det arbejde som udføres. Trist at det for tiden
ikke er muligt at være med til at autorisere psykologer via praksiskandidatordningen.
Håber at der findes en ny ordning evt med ansættelse centralt i Regionerne, så der er styr på løn og
ansættelsesforhold. Det har været en for tung økonomisk byrde at bære i den enkelte praksis (selv har jeg
oplevet en længere sygemelding, som betød at jeg skulle klare indtjeningen for to personer).

6

Se bilag 4 for besvarelser af spørgsmål.
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Praksiskandidatordningen er vigtig både for nyuddannede og for de enkelte arbejdspladser ift at løfte
kompetenceudviklingen.”
Nogle peger på pakkeordninger eller uddannelsesforløb lig lægernes turnusordning vil være en ønskelig
ordning.
Andre mener, at psykologer bør have mere praktisk erfaring inden de ansættes eller starter i privatpraksis.
Det nævnes også, at nyuddannede bør starte deres karriere i større institutioner med mange kolleger.
Det nævnes, at der også bør være teoretisk undervisning og egenterapi i autorisationen.
Enkelte nævner, at autorisationen bør være en del af kandidatuddannelsen.
Det nævnes også, at der skal stilles mere formelle krav til indholdet af supervisionen.
Blandt de selvstændige opleves ansøgningsprocessen i den nuværende ordning som værende meget
bureaukratisk.

Del 3: Psykologernes ønsker til fremtidige autorisationsforløb
I det følgende skal vi se på psykologernes ønsker til fremtidige autorisationsforløb. Respondentgrundlaget
for den følgende delanalyse 3 består af samtlige 2488 respondenter i undersøgelsen. Vi har undersøgt
sammenfaldet mellem 1) arbejdsfelt, beskæftigelsessituation og om psykologen er autoriseret eller ej og 2)
respondenternes ønsker til omfang og indhold af autorisationsforløbene, og vi kan udlede, at der ikke er
nævneværdige sammenfald mellem disse forhold.

Krav til længde
Tabel 3.1.1 Hvor lang, mener du, at den praktiske uddannelse til autorisation skal være?

Tabel 3.1.1 viser, at ud i alt 2488 respondenter i undersøgelsen mener størstedelen på 81 procent svarende
til 2017 respondenter, at den praktiske uddannelse til autorisation skal være 2 år som nu. 14 procent
svarende til 348 respondenter mener, at den skal være længere end 2 år, mens 5 procent svarende til 123
respondenter mener, at den skal være kortere end 2 år.
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Tabel 3.1.2: Hvor lang, mener du, at den praktiske uddannelse til autorisation skal være? Krydset med:
Hvor lang tid varede dit autorisationsforløb?

Tabel 3.1.2 viser, at der er et sammenfald mellem hvor lang tid respondentens egen autorisation varede, og
hvor lang respondenten mener, at den praktiske uddannelse til autorisation skal være. Jo længere tid, man
har været om sin autorisation, jo længere synes man, at den praktiske uddannelse til autorisation skal
være.

Krav til omfang
Tabel 3.1.3: Hvilke krav til omfang, mener du, er vigtige for kvaliteten i en autorisationsordning? (Du har
mulighed for at sætte flere krydser).

Tabel 3.1.3 viser, at størstedelen på 70 procent svarende til 1732 respondenter mener, at kravet om at
ansættelse skal være mindst 30 timer for at tælle fuldt med er vigtigt for kvaliteten i en
autorisationsordning. 33 procent svarende til 827 respondenter mener, at krav om ansættelse på mellem
15-29 timer per uge tæller halvt med er vigtigt for kvaliteten af autorisationsordningen. 31 procent
svarende til 773 respondenter angav at krav om at ansættelse skal vare mindst 5 måneder for at tælle med
er vigtigt for kvaliteten af autorisationsordningen. 26 procent svarende til 638 respondenter mener, at krav
om at man skal arbejde i to forskellige sektorer fx PPR og Psykiatri er vigtigt for kvaliteten. 13 procent
svarende til 326 respondenter mener, at krav om at ansættelse på under 15 timer per uge ikke tæller med
er vigtigt for kvaliteten. 8 procent svarende til 207 har angivet ved ikke.
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12 procent svarende til 300 respondenter har angivet andre krav til omfang, som de mener er vigtige for
kvaliteten i en autorisationsordning. Disse krav fremgår af det følgende:
Tabel 3.1.4: Hvilke krav til omfang, mener du, er vigtige for kvaliteten i en autorisationsordning? (Du har
mulighed for at sætte flere krydser). - Andet7
Psykologerne peger på mange forskellige krav, og der er ikke en specifik retning i ønskerne til en ordning.
Nogle mener, at privat praksis er vigtig, mens andre mener den bør undgås. Nogle mener, at der skal to
gerne tre sektorer til, andre at det blot bør være to forskellige ansættelsessteder og endnu andre, at kun et
sted er fint. Det fleste som peger på forskellige sektorer mener at det bør ske gennem en fast tilrettelagt
turnusordning.
Nogle mener, at der bør være mere differentiering i timetal der tæller med forskellige faktorer, andre at
man skal kunne være ansat under 15 timer og nogle lægger det ingen vægt, og peger på at man i stedet ser
på et samlet antal timer man skal have været ansat. Nogle mener at alt bør tælle med og med lige stor
vægt og endelig peges der på, at timetallet er ligegyldigt, der bør i stedet ses på tyngden i
konfrontationerne og være krav til det faglige indhold og til supervisionen.
En del peger på at psykiatrierfaring er essentiel. Andre mener, at der skal være indhold af neuropsykologi.
Der er også en gruppe som mener at for specifikke krav kan være en hæmsko for at blive autoriseret i
perioder med stort arbejdsudbud (høj arbejdsløshed), ligesom det kan være en udfordring for grupper som
forskere og arbejds- og organisationspsykologer.
Der er andre der mener, at man i stedet bør opdele i forskellige typer af autorisation.
Nogle mener, at autorisationen skal være en del af kandidatuddannelsen.
Der peges også på, at supervisionen skal finansieres af arbejdsgiver.

Krav til indholdet af arbejdet
Tabel 3.1.5: Hvilke krav til indholdet af arbejdet, mener du, er vigtige for kvaliteten i en
autorisationsordning? (Du har mulighed for at sætte flere krydser).

7

Se bilag 5 for besvarelser af spørgsmålet.
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Tabel 3.1.5 viser, at der er tre krav til indholdet af arbejdet, som flest respondenter mener er vigtige for
kvaliteten af autorisationsordningen. I det følgende beskrives kravene således, at andelen af respondenter,
som har angivet kravet som vigtigt for kvaliteten af autorisationsordningen, fremgår af procentsatsen i
parentesen. Disse tre vigtigste krav er: 1) krav om direkte konfrontationsarbejde (86 procent), 2) krav om,
at mindst 40 timers supervision skal foregå individuelt (63 procent), og 3) krav om, at udredning og
intervention skal foregå ansigt til ansigt med klienten/gruppen og ikke i form af fx en sikker
videoforbindelse (55 procent).
I alt 5 krav til indholdet af arbejdet fik tilslutning fra mellem to femtedele og halvdelen af respondenterne.
Disse krav er: 4) krav om at gruppesupervision maksimalt må være i grupper af 12 supervisander (47
procent), 5) krav om at supervision hos den enkelte supervisor skal være af mindst 10 timers varighed (45
procent), 6) krav om mindst 500 timers supervision, 7) krav om mindst 200 timers arbejde med individ (44
procent) og 8) krav om at mindst 40 timers supervision skal foregå i gruppe.
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I alt 5 krav til indholdet af arbejdet fik tilslutning fra 29-38 procent af respondenterne. Disse krav er: 9) krav
om mindst 500 timers udredning (38 procent), 10) krav om at intervention primært skal være direkte
eventuelt suppleret af indirekte intervention i arbejde med supervisor (33 procent), 11) krav om at 40
timers supervision skal være ved den samme eksterne supervisor (32 procent), 12) krav om 200 timers
arbejde med grupper eller organisation (30 procent), og 11) krav om at gruppesupervision skal være i
grupper på to supervisander for at tælle fuldt (29 procent).
6 procent svarende til 144 respondenter har angivet ”ved ikke”.
10 procent svarende til 249 respondenter har angivet andre krav til indholdet af arbejdet, som de mener, er
vigtige for kvaliteten i en autorisationsordning. Disse krav fremgår af det følgende:
Hvilke krav til indholdet af arbejdet, mener du, er vigtige for kvaliteten i en autorisationsordning?(Du har
mulighed for at sætte flere krydser). - Andet8
Der er en stor del af respondenterne, som mener, at man skal kunne medtage praktisk arbejde via internet.
Nogle peger på, at størrelsen af grupper der kan godkendes til gruppesupervision bør være mindre, der
nævnes maksimalt deltager antal i et spænd fra 4-8 deltagere i grupper.
Der nævnes også krav om live supervision.
Egenterapi nævnes af mange som et muligt krav til autorisation.
Det nævnes at ordningen bør kunne rumme både kliniske og organisationspsykologers opgaver, da man bør
undgå to ordninger, for ikke at skabe grobund for at tale om a og b psykologer.
Nogle mener at supervisor bør være specialist.
Nogle mener man i stedet bør have en mentor og sidemandsoplæring/ mesterlære,
Nogle er selv meget splittede i forhold til hvilke krav der bør stilles i en autorisationsordning og dermed
også i hvemd er bær kunne bliver autoriseret:
”Som privatansat erhvervspsykolog med ekspertise i psykometri er det meget svært at svare på. På den ene
side synes jeg, at autorisation skal handle om konfrontationstimer og især individuel behandling for at sikre
klienter/kunder/patienter en vis erfaring hos den autoriserede psykolog. På den anden side må jeg
konstatere, at de nuværende krav absolut ikke giver mening for A&O-psykologer, og slet ikke i den private
sektor. Selvom jeg egentlig gerne vil autoriseres, er det svært at overbevise sin arbejdsgiver, når man ikke
engang selv kan se, at kravene er relevante i min position. Jeg tænker, at der måske skal tænkes i flere
former/typer af autorisation med forskellige krav til indhold.”
Mange opponerer mod at ordningen er så kvantificerende som den er, mange kalder det for timetælleri,
som ikke siger noget om kvalifikationerne hos den autoriserede psykolog. Andre kommer med forslag til
mulige måder at lave en ordning med mere fokus på indhold i færdighederne:’
”Jeg synes ikke det er meningsfuldt at stille kvantiative krav til noget så kvalitativ som erfaring og
dygtighed. lav hellere et krav om 3 års arbejde min. 30 timer/ugen herudover supervision 160 timer. og
afslut autorisationen med en "fagprøve" ligesom andre håndværere, hvor et forløb, en case, et studie skal
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beskrives fremlægges med refleksioner. uddan en gruppe supervisorer til at vurdere dette og læg vægt på at
supervisionen skal have høj kvalitet - måske med øget dokumentation undervejs af det kvalitative indhold.”

Uddannelsesstillinger
Tabel 3.1.6: Kunne du forestille dig, at autorisationsforløb kunne ske i form af deciderede
uddannelsesstillinger? (En uddannelsesstilling er en stilling, hvor hensigten med den er, at man bliver
autoriseret).

Tabel 3.1.6 viser, at ud af de 2488 respondenter angav 80 procent svarende til 1999 respondenter, at de
godt kunne forestille sig, at et autorisationsforløb kunne ske i form af deciderede uddannelsesstillinger. 8
procent svarende til 203 kunne ikke forestille sig det, og 11 procent svarende til 286 respondenter svarede
ved ikke.
Tabel 3.1.7: Bør sådanne uddannelsesstillinger være stillinger, hvor man:

Tabel 3.1.7 viser, at ud af de 1999 respondenter, som kunne forestille sig, at et autorisationsforløb kunne
ske i form af deciderede uddannelsesstillinger, mener størstedelen på 65 procent svarende til 1296
respondenter, at man i uddannelsesstillingerne skal arbejde inden for mindst to områder, som en
turnusstilling, hvor man er halvdeling af tiden i fx PPR og den anden halvdel af tiden i fx psykiatri.
Tabel 3.1.8: Bør sådanne uddannelsesstillinger være stillinger, hvor man? Krydset med: Hvor mange
ansættelser havde du, mens du blev autoriseret?

Tabel 3.1.8 viser et sammenfald mellem antal ansættelser, som respondenten selv har haft under sin
autorisation, og hvor mange områder, som respondenter mener, at en eventuel uddannelsesstilling bør
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indeholde. Jo flere ansættelser respondenten selv har haft, jo større tilbøjelighed ser vi til, at man ønsker,
at uddannelsesstillingerne skal være inden for mindst 2 områder. Billedet ændrer sig imidlertid, når
respondenterne har haft 4 eller flere ansættelser. Her mener 33 procent, at uddannelsesstillingerne skal
indeholde krav om ansættelse inden for samme område. Det kan indikere, at den ekstra viden, som man
kan få ved at have haft flere ansættelser under sit autorisationsforløb aftager ved mere end 3 ansættelser.

Psykologernes ønsker til fremtidige autorisationsforløb
Vi inviterede samtlige af respondenterne i undersøgelsen til at komme med ønsker til fremtidige
autorisationsforløb. Respondenternes ønsker fremgår af det følgende afsnit.
Har du yderligere kommentarer til ønsker til fremtidige autorisationsforløb?9
Langt det fleste kommentarer der blev nævnt i dette felt var gentagelser af tidligere kommentarer. Især
handlede det om tilslutning til, at der arbejdes mod uddannelsesstillinger og turnusmodellen. Eller udsagn
imod dette. Andre kommentarer gik på kravene til autorisation, her var der især fokus på mindre
timetælleri, på større krav til supervisor og forenkling af kravene/ forenkling af ansøgningsprocessen.
Eks. Denne kommentar:
” Mere gennemsigtighed og gennemskuelighed ift kravene. Fx at man løbende kan indtaste sine timer i et
online system hvor kravene for gruppe, intervention, udredning, intervention står udspecificeret og man kan
indtaste timer, tidspunkter, supervisor osv. i bokse hvor det fx er muligt at underskrive digitalt/med nem-id
eller lignende.”
Nogle kommentarer handler om hvilke krav man skal opfylde i forhold til hvilket arbejde man kan påtage
sig. Der er flere som nævner, at alle autoriserede psykologer bør have ret til ydernummer hvis de
nedsætter sig i privat praksis. Og nogle som mener at man skal arbejde mod, at det ikke bliver muligt at
nedsætte sig medmindre man er autoriseret. Endelig er der nogle som mener, at noget arbejde kræver
endnu større formelle kompetencer end autorisation. Det nævnes for eksempel, at man ikke bør kunne
foretage børnesagkyndige undersøgelser medmindre man er specialist.
Mange ønsker at man tænker autorisationen ind på andre områder end blot de klassiske områder for
kliniske psykologi:
”altså, nu må DPF holde op med at tænke psykologer som assistenter til læger og skolelærere. Vi er mange
der arbejder med andre områder.
Derfor bør autorisationsforløb være så flexible at alle psykologer der har et job over en flerårig periode kan
opnå en eller anden autorisation.
Det er virkeligt fornærmende at aurisation tænkes så meget sammen med klinish og pædagogisk
psykologi.”
Andre ønsker at en turnus er i forskellige offentlige sektorer i stedet for arbejdsområder. Det foreslås at
man f.eks. skal have været i en kommune eller staten. En mener, at man skal kunne opdele i børne og
voksen området.
Det nævnes også, at kravet til mindst 15 timers arbejde om ugen betyder, at mange handicappede ikke kan
blive autoriserede. Hvilket menes at være forskelsbehandling.

9

Se bilag 7 for besvarelser af spørgsmålet.

46

Nogle kommentarer går forslag til hvordan en uddannelsesstillinger skal se ud, og hvordan aflønning skal
være:
”Der bør indgå en uddannelsespakke, hvori mere specifikke krav til teori og praksis skal indgå. Således at
der kommer en klar sammenhæng og forløb i f.eks supervisionsdelen og læringsproces-delen, så man sikrer
en tråd i psykologens uddannelsesproces.
Endvidere kunne det være en ide, hvis ydernummerpsykologer fik en psykolog tilknyttet til dennes
autorisationsuddannelse, men hvor ydernummerpsykologen ikke skal stå aflønning. Dette vil formentlig
åbne op for flere kandidatstillinger, hvis man ikke risikerede et økonomisk tab.”
Et andet konkret indholdsforslag er at man skal have mindst 5 timers gruppesupervision ved en jurist for at
sikre at psykologer er opmærksomme på lovgivning om f.eks. aktindsigt, pårørende, skilsmisse,
forældremyndighed, underretningspligt og dokumentationspligt med videre.
Nogle taler helt imod uddannelsesstillinger, de mener bl. a. at det vil være for sårbart:
”Det vil også medføre unødvendige psykologskift for patienter/klienter/skoler, eller hvem man nu betjener.
Jeg arbejder på en somatisk sygehusafdeling sm. med masser af læger, der er på gennemtræk i 6 måneder.
De arbejder med langt mere konkrete og afgrænsede problemstillinger end vi gør, og selv der bliver den
store udskiftning en udfordring.”
Nogle mener også at uddannelsesstillinger vil stille kvinder der skal på barsel dårligere.
Nogle emner at man vil kunne forbedre autorisationen gennem det nuværende aftale system. De mener at
DP skal nægte at acceptere ansættelse af ikke-autoriserede hvis der ikke er aftalt supervision i ansættelsen.
En mener DP skal gå ind i forhandlingen af en autorisationsaftale:
” At DP i forbindelse med ansættelse og kontrakter tager et aktivt(!) mandat i forhandlingen herom således
at det kommer på skrift som en del af ansættelseskontrakten (og dermed ikke blot er op til den enkelte
psykologs forhandlingsfærdigheder på et relativt desperat jobmarked for nyuddannede). Da jeg skulle
ansættes var jeg blevet rådet til at prøve at være opmærksom på og forhandle om autorisationsforhold
(arbejdstid, financiering, længde) som en del af min ansættelseskontrakt i samspil med lønforhandlingerne
om evt. tillæg, goder etc., men fik at vide at af DP, at de blot har mandat til selve lønforhandlingen.
Dette rene mandat fra DP om løn mener jeg er et meget forsimplet blik på hvad ansættelseskontrakter kan og bør - dække over, og forhandlingen med DP tror jeg kan hjælpe psykologerne med at få præcise og
rimelige vilkår for autorisation på skrift.”
Der er mange der i undersøgelsen der fremhæver den norske og den svenske autorisationsmodel. En af
respondenterne er endda i gang med den svenske autorisation:
”Jeg er igang med mit autorisationsforløb i Sverige, såkaldt PTP. Jeg går på PTP program som er 12 mnd
langt og jeg kan sagtens forlænge hvis jeg selv ønsker dette. På dette PTP program er jeg 2x i måneden på
Universitetet i Gøteborg, for at mødes med alle de andre der er igang med PTP. Det er ikke et krav at
deltage i programemt på Uni, men en rig mulighed til at få metode vejledning, at møde forskere der
arbejder indenfor et specifikt område og så er det også en mulighed for at kunne mødes med de andre
ptpér. Det er meget givende. Jeg syntes ikke autorisationsforløbet skal være anderledes, men måske kunne
man finde inspiriation fra den svenske licensperiode”
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