
SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 
 

 

 

 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 78410800 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 

 

Rådet for Specialpsykologuddannelsen  

 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

Marts 2022 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

 

Referat 

22. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 

onsdag den 22. marts 2022 kl. 10.00 – 12.00 

 
Mødet holdes som virtuelt møde. 

  

Til:  

Søren Rask Bredkjær, formand, Danske Regioner  

Tina Gram Larsen, Danske Regioner 

Birgitte Bechgaard, formand udd. udvalget for voksenpsykiatri,  

Annette Anbert, formand for udd. udvalget børne og ungdomspsykiatri,  

Alma Jensen, Sundhedsstyrelsen,  

Signe Wegmann Düring, Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), 

Mette Sofie Arnvig, Dansk Psykologforening,  

Ida Lyngbeck Jensen, Sundhedsministeriet (SUM),  

Birte Nørgaard Mikkelsen, Sekretariatet,  

Maria Fournais Langschwager, Sekretariatet 

 

Afbud: 

Ida Hageman, Danske Regioner 

Susanne Harder, Københavns Universitet,  

Linda Bramsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab,  

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Evt. præsentation af deltagere – der er ny repræsentant fra Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Referat: De to nye medlemmer, Signe Düring (DPS) og Ida Lyngbeck Jensen (SUM), blev 

præsenteret, og der var en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde den 22. september 2021 

 Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om anbefalinger om anvendelse af specialpsykologers 

kompetencer i det tværfaglige samarbejde i den regionale psykiatri  
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Sekretariatet sendte på vegne af formanden for Rådet og efter gennemgang af de to 

uddannelsesudvalg den 25. november 2021 kommentarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

om anvendelse af specialpsykologers kompetencer. Der har ikke været tilbagemelding fra 

Sundhedsstyrelsen siden. 

 

Referat: Psykiatriledelserne rettede i november 2018 henvendelse til Styrelsen for 

Patientsikkerhed (STPS) for at få defineret, hvilke opgaver Specialpsykologer kan varetage 

selvstændigt og hvilke de kan varetage under delegation. Der kom intet svar, før i efteråret 

2021, hvor STPS efter flere rykkere informerede om, at de havde videresendt forespørgslen til 

Sundhedsstyrelsen (SST). SST forstod i første omgang ikke spørgsmålet, da de mente, at 

kompetencer og dermed opgaverne er beskrevet i Specialpsykologuddannelsens 

kommissorium. SST har efterfølgende sendt henvendelsen tilbage til STPS hvorfra der ventes 

et svar. Psykiatriledelsen håber på at få en tættere dialog med SST, der til gengæld har lovet 

at gå videre med, om Specialpsykologer f.eks. selvstændigt kan udføre behandlingsplaner.  

SSTs repræsentant i Rådet informerede om, at mailen sendt i november er sendt til det rigtige 

kontor, men status er, at SST vil tage de indsendte kommentarer med som 

opmærksomhedspunkter.  

 

Betegnelsen specialpsykolog   

Beslutning fra møde den 23. marts 2021 om udarbejdelse af en henstilling samt undersøgelse 

af muligheden for at have en liste over uddannede specialpsykologer liggende på 

hjemmesiden.   

 

Sekretariatet opdaterer nu to gange årligt listen over godkendte specialpsykologer. Den findes 

på specialpsykologuddannelsens hjemmeside. Listen blev sidst godkendt den 16. februar i år. 

 

Referat: Orienteringen blev taget til efterretningen. 

 

 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. Der 

har været sygdom og travlhed i SST, hvilket har bremset samarbejdet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

- at Rådet tager punktet til efterretning 

- at sekretariatet sikrer opfølgning på sagen om bagudrettet journalopslag 

 

Referat: Der er kommet en ny jurist på opgaven i SST. Orienteringen blev taget til 

efterretning. Sekretariatet følger op.  

 

3. 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 
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samt status på igangværende uddannelsesforløb. Desuden vedhæftet opdateret oversigt over 

frafald. 

 

Sekretariatet gennemgår status på mødet. Herunder især den gennemførte undersøgelse af 

specialpsykologers arbejdssted efter endt uddannelse, der har været til gennemgang hos de 

regionale kontaktpersoner samt Dansk Psykologforening. 

 

Status er vedhæftet dagsorden  

Oversigt over Specialpsykologers arbejdssted eftersendes  

  

Indstilling: 

Det indstilles: 

- at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 

Referat:  

Det kan ud fra oversigten bemærkes, at særligt Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri 

har størst søgning ud af regionerne. I voksenpsykiatri er størstedelen af Specialpsykologer 

således fortsat ansat i regionerne efter endt uddannelse. Mange Specialpsykologer i børne- 

og ungdomspsykiatri bliver ansat i kommunalt regi efter endt uddannelse. Der har været en 

oplevelse af manglende lederstillinger i Regionerne. I dag er der ledige stillinger for 

specialpsykologer i næsten alle regioner. Konklusionen blev, at uddannelsen har været en 

succes, og at hovedparten er ansat i regionerne. 

Rådet ønskede at fortsætte opgørelsen 1xårligt. Der var forslag om at registrere i regionerne, 

hvor specialpsykologerne søger hen.  

Det blev drøftet, om søgningen væk fra regionerne skal have betydning for dimensioneringen; 

således at der skal uddannes flere, hvis knap halvdelen forsvinder. Fokus på at kvaliteten af 

uddannelsen ikke forringes hvis der laves større dimensionering. Jo flere der bliver uddannet, 

jo større pres er der på uddannelsen af alle faggrupper. Der skal fremadrettet fokus på 

karriereveje for Specialpsykologer. Der er ganske få lederstillinger efter endt uddannelse.  

 

4. Tværregional arbejdsgruppe vedr. specialpsykologer i psykiatrien. 

    Psykiatridirektørerne drøftede på deres møde i november 2021 status for brugen af 

specialpsykologer i psykiatrien, herunder om der er basis for, at psykologer/specialpsykologer 

kan anvendes i videre udstrækning end i dag.  

 

Psykiatridirektørkredsen besluttede på deres møde, at bede Lægedirektør Forum om at 

revurdere, hvad specialpsykologer kan bidrage med ansvarsmæssigt/opgavemæssigt, herunder 

hvad der i så fald er behov for juridisk/lovmæssigt.  

 

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har tidligere udgivet notater, som har afdækket 

anvendelsen af specialpsykologer i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien. 

På baggrund i ovenstående har Lægedirektør Forum besluttet, at nedsætte en tværregional 

arbejdsgruppe, der har til formål at afdække og beskrive, hvilke opgaver specialpsykologer 

kan varetage i psykiatrien, herunder opgavefordeling og snitflader til andre faggrupper.  

Afledt heraf, skal arbejdsgruppen belyse om der er behov for lovmæssige ændringer, hvis 

arbejdsgruppen finder det relevant, at specialpsykologer får yderligere beføjelser.  
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Kommissoriet for arbejdsgruppen er vedhæftet dagsordenen 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

- at Rådet drøfter, hvordan Rådet og/eller Sekretariatet kan/skal bidrage til arbejdsgruppens 

videre arbejde 

 

Referat: Der er deltagelse med en læge og en psykolog fra alle fem regioner. Arbejdsgruppen 

er kun midtvejs og der er ikke nogen konklusioner endnu. Ønsket er, at arbejdsgruppen er 

færdige til maj, så konklusionerne kan diskuteres på næste møde i sundhedsdirektørkredsen i 

juni.  

Der er blevet drøftet vagtarbejde for (uddannelses-)psykologer. Psykologer kan bidrage i 

vagt, men ikke helt selvstændigt, især ikke på mindre enheder. Arbejdsgruppen har planlagt at 

tale om tvang og ledelse. Det skal holdes op imod den nuværende uddannelse, om der skal 

ændres i opbygningen og/eller målbeskrivelsen, hvis uddannelsespsykologer skal gå i vagt. 

Skal det f.eks. føre til en forlængelse af uddannelsen, fordi der så vil være afspadsering efter 

vagt.  

 

5. Evt.  

 

Referat: Næste mødedato 19. september 2022 fra 10-14. 
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