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Kandidat i psykologi 

• Psykologtitlen er en beskyttet titel. 

• 5 år inkl. 3 års bacheloruddannelse

• Man kan opnå kandidatgraden i psykologi ved 
- Københavns Universitet (Samfundsvidenskabeligt Fakultet), 

- Syddansk Universitet (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet), 

- Aarhus Universitet (Business and Social Sciences) og 

- Aalborg Universitet (Humanistisk Fakultet). 



Kandidat i psykologi

• Kandidatuddannelsen i psykologi giver psykologerne en bred forskningsbaseret 
viden, der gør dem i stand til at løse opgaver inden for det psykologiske 
genstandsfelt. 

- Har en omfattende forståelse af begreber, teorier og metoder inden for 
personligheds-, kognitions-, udviklings- og socialpsykologi. 

- Har en grundlæggende indsigt i psykologiske forhold vedrørende organisations-
og arbejdspsykologi, klinisk og pædagogisk psykologi. 

- Har specialiseret viden indenfor to af områderne arbejds- og 
organisationspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi eller social-, udviklings-
og integrationspsykologi. 

• Uddannelsen indeholder også praksisorientrede elementer som praktikophold, 
psykologisk testning og professionel psykologisk færdighedstræning.



Kompetencer - kandidat i psykologi 

- at registrere, behandle og fortolke testresultater 

- at udrede sager vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisationer samt 

planlægge, iværksætte og evaluere problemopløsende handlingsforløb og 

gennemføre disse evt. under supervision 

- at udvikle og gennemføre projekter, der skaber bedre vilkår for børn, voksne, 

unge og ældre 

- at udvikle og gennemføre psykologiske udviklingsprojekter eksempelvis inden for 

revaliderings- og arbejdsløshedsområdet 

- at deltage i gennemførelsen af psykologiske forskningsprojekter. 



Autorisation (min. 2 år)

• En praktisk efteruddannelse, som sikrer højt psykologfagligt niveau
• Vejledning og supervision på det praktiske arbejde af en mere erfaren 

psykolog. 

• Min. 2 års praktisk psykologarbejde på fuld tid
• min. 500 timer udredning 
• min. 500 timer intervention, 
• min. 200 timer over for individer 
• min. 200 timer over for grupper/ 200 timer organisationer. 

• 160 timers supervision, fordelt på individuel- og gruppesupervision 



Autorisation
• Er en offentlig autorisation

• Autorisationsordningen varetages af psykolognævnet - en 
selvstændig myndighed under Social- og Indenrigsministeriet. 

• Autorisationen pålægger psykologerne det etiske og juridiske ansvar 
for udøvelsen af deres faglige virke 

• En autoriseret psykolog arbejder under lovgivning – psykologloven

• Psykologen omfattes af psykolognævnets tilsyn ligesom psykologen 
kan indklages for patientombuddet 



Autorisation

• Efter gennemført autorisationsforløb er psykologen 
kvalificeret til selvstændigt at kunne påtage sig opgaver med 
udredning og intervention inden for de områder, hvor 
psykologer arbejder.

• Autoriserede psykologer, herunder også specialpsykologer er 
sundhedspersoner når de arbejder under sundhedsloven.



Videreuddannelse efter autorisation

• Psykologen kan videreuddanne sig til specialist eller specialpsykolog

• Opnå yderligere faglig specialisering

• Specialistuddannelse: Dansk Psykolog Forening

• Specialpsykolog: Offentlig videreuddannelse



Specialistuddannelse i psykologi

• Specialistuddannelsen varetages af Dansk Psykolog – 12 grene

• Min. 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået 
autorisation. 

• Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

• 360 t teori – 240 t supervision og personligt udviklingsarbejde

• Psykologen kan tage specialistuddannelse indenfor 
• Børnepsykologi
• Voksenpsykologi 

• Arbejds- og organisationspsykologi, klinisk psykologi (fx psykoterapi, 
psykotraumatologi, sundhedspsykologi), neuropsykologi, 
pædagogisk-psykologisk psykologi



3600 ARBEJDSTIMER I 
PSYKOLOGISK PRAKSIS

360 TIMERS 
TEORIKURSER     

240 TIMERS SUPERVISION 
OG PERSONLIG UDVIKLING

Specialistuddannelse i psykologi

Fællesmodul (90t)

Enten børnemodul, voksenmodul eller A&O modul

Tværgående modul (60 t)

Specialiseringmodul (150 t)

Forsknings- og formidlingsmodul (60 t)



3600 ARBEJDSTIMER I 
PSYKOLOGISK PRAKSIS

360 TIMERS 
TEORIKURSER     

240 TIMERS SUPERVISION 
OG PERSONLIG UDVIKLING

Specialistuddannelse i Arbejds- og 

Organisations psykologi

A og O modul (90t)

individ – gruppe - organisation

Tværgående modul (60 t)

Forsknings og formidlingsmodul (60t)

40+40+40 forløb – 110 t anden teori



Eksempler på kompetencer for en specialist i 
arbejds- og organisationspsykologi 
Specialisten har specialiseret viden om 

• 1) stress og udbrændthed, 2) hvad der skaber trivsel og mental sundhed og 3) hvordan voksne lærer og udvikler sig under pres. 

• Metoder til afdækning af arbejdsvilkår for individet og vurdering af samspillet og betydningen af disse.

• Relevante og metodisk forsvarlige udredninger af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger på individ-gruppe-, 
organisations- og samfundsniveau.

• Symptomer på belastningsreaktioner og relevante tests og diagnostiske redskaber i forbindelse med afdækning heraf.

• Praksis, lovgivning og etik ved udarbejdelse af relevante erklæringer.

• Metoder til tilrettelæggelse af behandlings-/samtaleforløb for enkeltpersoner med forskellige grader af stress og udbrændthed.

• Måder at kunne indgå i dialog med eventuel arbejdsplads og relevante myndigheder om medarbejders tilbagevenden til 
arbejdet i forbindelse med behandling af stress og udbrændthed.

• Forskellige typer af medarbejdersamtaler som redskab til individuel udvikling på arbejdspladsen.

• Metoder til assessment af kompetenceudviklingsbehov hos enkeltpersoner.

• Metoder til tilrettelæggelse af individuelle udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner.

• Kendskab til de mest gængse interventionsformer i forhold til de forskellige typer problemstillinger der arbejdes med på 
individ, gruppe og organisationsniveau. 



Specialpsykologuddannelsen i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri 
eller Psykiatri (4 år)

• Specialpsykolog i enten Børne- og Ungdomspsykiatri eller Psykiatri.
• Specialpsykologuddannelsen udbydes af Danske Regioner
• 4 års uddannelse 
• Praksis og teori svarende til niveauet for speciallæger, og består af to 

adskilte uddannelsesforløb, hhv. en 12 måneders introduktionsuddannelse 
og en 36 måneders hoveduddannelse. Både introduktions- og 
hoveduddannelsen indeholder en klinisk praksisdel og en teoretisk 
kursusdel.

• I den teoretiske del indgår generelle kurser, specialespecifikke kurser samt 
et forskningstræningsmodul. FX: psykopatologi med fokus på diagnostik og 
komorbiditet, udviklingsprocesser og risikofaktorer, psykologisk og 
neurologisk testmetode, biologiske behandlingsprincipper, psykologisk 
behandling, etik, ledelse, administration og samarbejde. 



Specialpsykologuddannelsen i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri 
eller Psykiatri

• Varetage selvstændigt klinisk behandlingsansvar, psykopatologisk 
diagnostisk udredning samt udfærdigelse af behandlingsplaner og 
epikriser.

• En monofaglig opkvalificering, som styrker psykologers faglighed, 
samt kompetencer, som er med til at styrke og understøtte den 
tværfaglige opgaveløsning i psykiatrierne.

• Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse for 
specialpsykologuddannelserne. Specialpsykologuddannelserne er en 
egentlig kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse.



Psykologers uddannelse

• Kandidat uddannelse – 5 år

• Autorisation – min. 2 år. 

• Specialpsykolog – 4 år – fuldtidsarbejde og teori, dvs min. 11 års 
uddannelse

• Specialist – min. 3 års fuldtidsarbejde og 600 timer teori og 
supervision, dvs min. 10 års uddannelse


