
Parallelle sessioner: Efteruddannelse og 
kompetenceudvikling for psykologer

• Arbejdsspørgsmål: Hvordan sikrer vi den bedste uddannelse og 
vedholdende høje faglighed indenfor det arbejdsmedicinske felt?



Nuværende muligheder for 
overbygning/specialisering for psykologer i 

arbejdsmedicinen

• 15.05-15.10: Indledning/oplæg til drøftelse v. Daniel og Lene. Valg af referent

• 15.10-15.50: Drøftelse af de forskellige  spørgsmål i  grupper

• 15:50 -16.10: Opsamling i plenum og diskussion af dagens sessioner

• 16:10-16.20: Den videre proces , -herunder evt. nedsættelse af 
efteruddannelsesudvalg. Valg af nye repræsentanter til årsmødeudvalget. + Tid, 
sted og tovholdere for planlægning af efterårets interregionale psykologmøde.



Oplæg/indledning til drøftelse 

• Udfordringer forbundet med specialistuddannelser målrettet/tilpasset det 
arbejdsmedicinske felt

• Inspiration fra  erfaringerne med opbygningen af specialistuddannelsen i 
neuropsykologi, specialpsykologuddannelsen under Sundhedsstyrelsen og 
input fra Pathways to eligibility to work in Occupational Health in Finland -
cources and continiuous training for psychologists , FIOH. 

• Behov for mere formel uddannelse af psykologer i arbejdsmedicin ?



Spørgsmål til gruppedrøftelse

• A. Minimumskrav ift. introduktion , uddannelse, opkvalificering til 
autorisation/psykologer i arbejdsmedicin

• B. Vedligeholdelse/opkvalificering af kompetencer for psykologer, som er inde for 
feltet

• C. Sammensætning af en hybriduddannelse indenfor specialistuddannelser med 
relevans for psykologer indenfor arbejdsmedicin

• D. Behov/interesse for mere formel uddannelse af psykologer i arbejdsmedicin, 
fælles kurser, supervision og udvekslingsbesøg på tværs?



Hvilke minimumskrav vil være vigtige ift. introduktion, 
uddannelse og opkvalificering af psykologer under 
autorisationsgivende uddannelse/fra andet psykologarbejde 
til arbejdspsykolog/psykolog i arbejdsmedicin?

A. Introduktion / opkvalificering til autorisation



B. Vedligeholdelse/opkvalificering af 
kompetencer for psykologer inde for feltet 

Hvilke minimumskrav/elementer vil være vigtige ift.  
efteruddannelse, kompetenceudvikling og vedligeholdelse 
af psykologer indenfor feltet mhp. at  sikre en vedholdende 
høj faglighed og opkvalificering?



C. Hybriduddannelse 

Kunne man forestille sig, at der kunne sammensættes en 
hybriduddannelse indenfor specialistuddannelserne, så det 
blev mere tilpasset/relevant for psykologer indenfor det 
arbejdsmedicinske speciale?

I så fald hvordan/hvilke moduler?



D. Behov/interesse for mere formel 
uddannelse af psykologer i arbejdsmedicin

Er der behov/interesse for mere formel uddannelse af 
psykologer i arbejdsmedicin, herunder fælles kurser, 
supervision og udvekslingsbesøg på tværs af klinikerne? 


