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Referat 
21. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 
onsdag den 22. september 2021 kl. 10.00 – 13.00 

 
Mødet blev holdt virtuelt.  
 
Til deltagere:  
Søren Rask Bredkjær, formand, Danske Regioner  
Ole Ryttov, Danske Regioner   
Tina Gram Larsen, Danske Regioner 
Birgitte Bechgaard, formand udd. udvalget for voksenpsykiatri,  
Annette Anbert, formand for udd. udvalget børne- og ungdomspsykiatri,  
Ida Hageman, Danske Regioner 
Alma Jensen, Sundhedsstyrelsen,  
Linda Bramsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab,  
Susanne Harder, Københavns Universitet,  
Signe Groth-Brodersen, Dansk Psykologforening,  
Birte Nørgaard Mikkelsen, Sekretariatet,  
Maria Fournais Langschwager, Sekretariatet 
 
 Afbud: 
Sofie Dencker, Sundhedsministeriet,  
Rasmus Handest, Dansk Psykiatrisk Selskab, 
Mette-Sofie Arnvig, Dansk Psykologforening 
 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Evt. præsentation af deltagere 
 
Referat: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde den 23. marts 2021 
 Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om anbefalinger om anvendelse af specialpsykologers 

kompetencer i det tværfaglige samarbejde i den regionale psykiatri  
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Sundhedsstyrelsens repræsentant i Rådet har efterfølgende meldt tilbage, at Rådets ønske 
stadig er under afklaring. Sekretariatet giver en tilbagemelding på mødet. 
 
Referat: 
Tilbagemelding fra SST: Der er ikke nogen planer, om at ændre i materialet, medmindre, det 
er specifikke/konkrete ændringer. Sekretariatet modtager ændringer fra rådsmedlemmerne og 
uddannelsesudvalgene senest 30. november 2021. Kommentarerne sendes herefter til SST. 
 
Betegnelsen specialpsykolog   
Beslutning fra møde den 23. marts om udarbejdelse af en henstilling samt undersøgelse af 
muligheden for at have en liste over uddannede specialpsykologer liggende på hjemmesiden.   
 
Sekretariatet har undersøgt om, det er muligt at have en oversigt med navne på godkendte 
specialpsykologer liggende på uddannelsens hjemmeside. Der gives et overblik på mødet. 
 
Referat: 
Tilbagemelding fra Sekretariatet: Der afventes tilbagemelding på juraen/GDPR i at lægge 
data på hjemmesiden. 
  

 Mulighed for bagudrettet journalopslag på lige fod med andre sundhedsfaggrupper under 
uddannelse  
Er under proces. Sekretariatet og SST skal udarbejde en fælles henvendelse til ministeriet. På 
igen til næste rådsmøde. 
 
Referat: 
Pga. coronaopgaver i SST er Sekretariatet ikke nået længere med den opgave.  
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager punktet til efterretning 
- at sekretariatet sikrer opfølgning på punkterne inden udgangen af 2021 og orienterer rådet 
efterfølgende pr. mail. 
 
Referat: 

 Se ovenstående 
  
3. Prognose for fremtidige uddannelsesstillinger 

Sekretariat har haft kontakt med Sundhedsstyrelsen i maj måned. Der er ikke sket opfølgning. 
Sagen tages op igen til næste rådsmøde. 
 
Ifølge bekendtgørelsen skal rådet rådgive psykiatridirektør kredsen om det kommende års 
dimensionering. I forlængelse af ovenstående foreslås det, at en fastlæggelse af  
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dimensionering for 2022 tager udgangspunkt i gældende dimensionering for 2021. Se 
nedenstående vedr. dimensionering: 
 
 Psykiatri Børne- og ungdomspsykiatri 
 
Region Nordjylland 3 2 
Region Midtjylland 6 3 
Region Syddanmark 7 3 
Region Sjælland 5 2 
Region Hovedstaden 9 5 
I alt  30 15  
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet godkender forslaget om videreførelse af dimensioneringen 2021 til 2022  
- at Rådet indstiller til Psykiatridirektør kredsen at videreføre dimensioneringen fra 2021. 
 
Referat: 
Det anbefales, at dimensioneringen videreføres fra 2021 til 2022. Der har ikke været høring i 
regionerne endnu. Det blev diskuteret, hvorfor dimensioneringen ikke følger lægernes 
fordeling af H-stillinger eller regionsfordelingsnøglen. Deadline for tilbagemelding til 
Sekretariatet på dimensionering senest den 18. oktober 2021. 

 

4. Status på uddannelsesforløb 
Et fast punkt på Rådets dagsorden er en status på igangværende uddannelsesforløb. 
Sekretariatet har udarbejdet en status med oversigt over antal godkendte specialpsykologer 
samt status på igangværende uddannelsesforløb. Desuden vedhæftet opdateret oversigt over 
frafald. 
 
Sekretariatet gennemgår status på mødet.  
 
Status er vedhæftet dagsorden.   
  
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Sekretariatet orienterede om status. Det blev drøftet, om der skulle laves status på 
regionsniveau ift. hvor mange der får arbejde i det private eller kommunalt regi i stedet for 
regionalt arbejde. Det er rådets ønske at undersøge, hvor SPU'ere ansættes efter færdiggjort  
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uddannelse. Sekretariatet undersøger, om kontaktpersonerne i de forskellige regioner kan 
hjælpe. Sundhedsdatastyrelsen har et bevægelsesregister, der evt. kunne bruges. 
 

5. Specialpsykologuddannelsen på deltid 
Rådet har siden start fastholdt, at uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. 
Under særlige omstændigheder er det muligt at tage uddannelsen på deltid – det gælder ved 
tilbagekomst fra barsel, delvis raskmelding fra sygdom, deltagelse i forskning og ved særlige 
personlige forhold (kronisk sygdom og børns særlige behov). 
 
Dansk Psykologforening ønsker på baggrund af henvendelser fra flere SPU'ere at drøfte 
muligheden for, at specialpsykologuddannelsen kan gennemføres på deltid. Man henholder 
sig til, at denne mulighed er eksisterende for uddannelseslæger. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet drøfter muligheden for uddannelse på deltid 
- at sekretariatet udarbejder en generel vejledning for deltid i uddannelsen 
 
Referat: 
Det blev diskuteret, hvorvidt det kan lade sig gøre med deltid på specialpsykologuddannelsen. 
Der skal være et fokus på kursusafvikling, samt det praktiske ift. driften af afdelingen. På 
lægesiden er det afdelingsledelsens afgørelse, om det kan lade sig gøre, hvilket rådet bakker 
op om, evt. ville skulle gøre sig gældende for specialpsykologer også. Der er et stigende ønske 
fra yngre psykologer om muligheden for deltid både til Dansk Psykologforening og til 
Sekretariatet. Rådet ønsker ikke, at udvide vejledningen for deltid for specialpsykologer. 

 
6. Mulighed for at benytte evaluer.dk på specialpsykologuddannelsen 
 Ved seneste møde ønskede formanden for uddannelsesudvalget for børne- og 

ungdomspsykiatri at drøfte muligheden for at benytte evaluer.dk i 
specialpsykologuddannelsen, ligesom uddannelseslægerne. I øjeblikket gennemføres der 
udelukkede evaluering på uddannelsens teoretiske kurser. 

 
Evaluer.dk er under ombygning. Sekretariatet har bedt projektleder Kasper Bjerregaard fra 
Koncern HR, Region Midtjylland, om at redegøre for processen på mødet, og hvilke 
muligheder der kan være for at få specialpsykologuddannelsen med i evaluer.dk. 
 
Referat:  
Kasper Bjerregaard fremlagde processen for evaluer.dk. Sekretariatet retter henvendelse til 
Kasper vedr. økonomi ift. evt. tilkobling til evaluer.dk af specialpsykologuddannelsen. Dias 
fra oplægget er vedhæftet dette referat. 
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7. Evt.  

Ønske om kontaktpersoner er cc på mødeindkaldelse og referat.. 
Ønske om hurtigere datoer for møder for at tilgodese alles kalendre. Næste møde i rådet er 
fastsat til den 22. marts 2022. Mødebooking er sendt til rådsmedlemmerne. 


