„Gamla reglugerðin“
Reglugerð um sérfræðileyfi
sálfræðinga nr. 158/1990
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/158-1990

Dr. Gyða Haraldsdóttir sálfræðingar, sérfræðingur í fötlunarsálfræði
(fyrrverandi formaður fyrrverandi Sérfræðinefndar)
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Af vef landlæknis
http://www.landlaeknir.is/gaedi-ogeftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/heilbrigdisstett/item13357/Salfraedingar---serfraedileyfi

• „Sálfræðingi sem fyrir gildistöku reglugerðar
nr. 1130/2012, 1. janúar 2013, hóf sérnám
samkvæmt reglugerð um sérfræðileyfi
sálfræðinga nr. 158/1990 er heimilt að haga
sérnámi sínu í samræmi við ákvæði hennar til
1. janúar 2018“ (þ.e. til kl. 12:00, 31.12.2017)
• Umsóknareyðublað má nálgast með því að
hafa samband við móttöku embættisins,
mottaka@landlaeknir.is
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Kröfur gömlu reglugerðarinnar
2. gr. Til þess að sálfræðingur geti ... öðlast
sérfræðileyfi, skal hann hafa:
• a) hlotið leyfi ... til að kalla sig sálfræðing ...
• b) hlotið starfsþjálfun skv. 3. og 5. gr.
• c) hlotið handleiðslu skv. 6. gr.
• d) lokið fræðilegu námi skv. 7. gr.
• e) samið ritgerð skv. 8. gr.
• f) sótt … siðareglunámskeið SÍ skv. 9. gr.
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3. gr. Starfsþjálfun
• Starfsþjálfun má einungis fara fram á stofnunum
sem viðurkenndar eru til slíks sérnáms (ráðuneyti
átti að veita stofnunum leyfi skv. tillögum sérfræðinefndar,
endurskoða á 2ja ára fresti)

• Sálfræðingar í sérfræðinámi skulu að jafnaði vera
í 100% starfi (aldrei minna en 50%)
• Heimilt er að veita sérfræðileyfi sálfræðingum
sem fengið hafa sérfræðileyfi í öðrum löndum,
þótt tilhögum sé frábrugðin ákvæðum 5. gr. Má
þó ekki vera styttra en 4 ár

4. gr. Sérfræðisvið
• Sálfræðingur getur sótt um sérfræðiviðurkenningu á einu
af fjórum sérsviðum sálfræði:
–
–
–
–

a) Klínísk sálfræði
b) Fötlunarsálfræði
c) Uppeldissálfræði
d) Félags- og skipulagssálfræði

• Auk þess er heimilt að veita sérfræðiviðurkenningu í
undirgrein (5. gr.) og fer það eftir mati sérfræðinefndar
hvað telja megi undirgrein
• Veita má sérfræðileyfi á öðrum sviðum (10. gr.) ef
fullnægt er kröfum um sérfræðimenntun að mati
sérfræðinefndar
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5. gr. Starfsþjálfun
• Sérfræðileyfi má veita að lokinni starfsþjálfun
…
• Heildarstarfsþjálfun skal eigi vera skemmri en
4½ ár í aðalgrein
• Veita má sérfræðingi … sérfræðileyfi í einni
undirgrein þess sviðs sem hann er
sérfræðingur á
• Til að hljóta sérfræðileyfi í undirgrein skal …
hafa lokið 2ja ára viðurkenndri starfsþjálfun í
undirgreininni (til viðbótar við starfsþjálfun í aðalgrein)
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5. gr. I. Klínísk sálfræði (fullorðinna)
• a) 30 mánuðir á deildum eða stofnunum sem fást við
geðræn vandamál eða geðsjúkdóma, þar af minnst
12 mánuðir á almennum geðdeildum fyrir fullorðna,
6 mánuðir á barna- og unglingageðdeild og 4*
mánuðir á áfengisdeild, í öllum tilvikum samhliða
göngudeildarþjónustu *ATH - Þumalfingursregla
• b) 12 mánuðir á stofnun/deild fyrir fatlaða, aðra en
þá sem einkum eiga við geðræn vandamál að stríða,
eða stofnun/deild, sem fæst við uppeldis- og
skólavandamál barna og unglinga
• c) 12 mánuðir á deildum eða stofnunum, sem
tengjast greininni
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5. gr. II. Fötlunarsálfræði
• a) 30 mánuðir á sérdeild fyrir greinina, svo
sem greiningardeild og/eða stofnun fyrir
fatlaða
• b) 12 mánuðir á öðrum stofnunum eða
deildum, sem fást við geðræn vandamál og
geðsjúkdóma eða uppeldis- og skólavandamál
barna og unglinga
• c) 12 mánuðir á deildum eða stofnunum, sem
tengjast greininni
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5. gr. III. Uppeldissálfræði
• a) 30 mánuðir á ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu
fræðsluskrifstofu, í skólum eða á uppeldis eða
meðferðarstofnunum fyrir börn og unglinga
• b) 12 mánuðir á stofnunum eða deildum fyrir
fatlaða, eða þá sem eiga við geðræn vandamál
að stríða. Þar af 6 mánuðir á barna- og
unglingageðdeild
• c) 12 mánuðir á deildum eða stofnunum, sem
tengjast greininni
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5. gr. I. Klínísk sálfræði barna
Þumalfingursregla, ekki í reglugerð

• a) 30 mánuðir á deildum eða stofnunum sem fást
við geðræn vandamál eða geðsjúkdóma barna, þó
skulu þar af vera 6 mánuðir á almennum
geðdeildum fyrir fullorðna
• b) 12 mánuðir á stofnun/deild fyrir fatlaða, aðra
en þá sem einkum eiga við geðræn vandamál að
stríða, eða stofnun/deild, sem fæst við uppeldisog skólavandamál barna og unglinga
• c) 12 mánuðir á deildum eða stofnunum, sem
tengjast greininni
10

Vottorð um starfsþjálfun
•
•
•
•

Vinnustaðir
Tímabil, nákvæmar dagsetningar
Starfshlutfall á hverjum tíma
Í hverju vottorði um starfsþjálfun þarf, auk
starfstíma, að geta um menntun yfirmanns,
samstarfaðila og starfsskyldur umsækjanda
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Sveigjanleiki
Þumalfingursregla

• Ef umsækjandi uppfyllir ekki ákvæði 5. gr. um
starfsþjálfun þarf að vanda sérstaklega:
•
•
•
•

Upplýsingar um stofnunina og umgjörð starfs
Lýsingu á innihaldi starfs
Fyrirkomulag leiðsagnar og handleiðslu
Rökstuðning fyrir því að starfið sé sambærilegt við
það sem tilgreint er í kröfum 5. gr. – og við hvaða
lið (a, b, eða c) það passar!
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6. gr. Handleiðsla
• Einstaklingshandleiðsla minnst 120 skipti
(miðað við 1 klst. í senn). Handleiðendur skulu
vera a.m.k. tveir á námstímanum og minnst 40
skipti hjá hvorum
• Hóphandleiðsla 40 skipti (miðað við 1½ klst. í
senn). Veita má undanþágu frá
hóphandleiðslu, ef ekki hefur verið hægt að
koma henni við, og skal þá krafa um
einstaklingshandleiðslu aukast í 150 skipti.
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6. gr. Handleiðendur
• ... handleiðandi skal vera sálfræðingur með
sérfræðiviðurkenningu eða sálfræðingur sem
sérfræðinefnd viðurkennir
Þumalfingursregla

• Handleiðandi skal vera reyndur sálfræðingur
sem sjálfur uppfyllir skilyrði reglugerðar um
starfsþjálfun og handleiðslu
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Vottorð um handleiðslu
Umsækjendur skulu í öllum tilvikum skila
vottorðum sem staðfest eru af handleiðurum.
Þar skal m.a. koma fram:
• Fyrirkomulag (einstaklings- eða hóp-)
• Tímabil og fjöldi tíma
• Inntak handleiðslunnar
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7. gr. Fræðilegt nám
• Til þess að fá viðurkenningu sem sérfræðingur
þarf … að hafa lokið sem svarar 300 stundum í
fræðilegu námi, og skal námsefnið vera að
meirihluta á höfuðsviði sérgreinarinnar
• Það skal vera svo víðtækt að enginn
afmarkaður þáttur viðurkennist sem meira en
þriðjungur námskrafnanna
• Skólar, námskeið og námsstefnur, sem
sérfræðinefnd viðurkennir, eru að jafnaði
vettvangur þess fræðilega náms sem metið er
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Fræðilegt nám
Þumalfingursregla

• Nám þarf að vera miðað við sálfræðinga eða
fagfólk með sambærilega háskólamenntun
sérgreinarinnar
• Námið þarf að falla að faginu og þeirri sérgrein
sem sótt er um
• Ekki hægt að viðurkenna námskeið eða
ráðstefnur sem eru öllum opnar og/eða þar
sem ekki er hægt að votta þátttöku
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Vottorð um fræðilegt nám
•
•
•
•

Innihald náms
Tímabil
Stundafjöldi
Að jafnaði er miðað við að í námsvottorði sé
tilgreint umfang þeirrar vinnu sem krafist er í
námskeiði og staðfest að þátttakendur hafi
tekið fullan þátt í náminu og skilað þeirri vinnu
sem krafist var
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8. gr. Ritgerð
• Til þess að fá viðurkenningu sem sérfræðingur
þarf umsækjandi að hafa samið ritgerð um
sálfræðilegt efni, sem reist er á eigin
rannsóknum innan sérsviðs hans
• Ritgerðin skal hafa birst á prenti, annað hvort
sem sérstakt rit eða sem grein í viðurkenndu
vísindariti
• Eintak af ritgerð fylgi umsókn
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