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Referat fra  
3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 

Torsdag, den 22. marts 2012 kl. 10 - 14 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 

 
 
 
Til stede:  
Cheflæge Per Jørgensen (formand) 
Vicedirektør Søren Bredkjær (Region Sjælland)  
Cheflæge Jørgen Achton Nielsen (Region Nordjylland)  
Vicedirektør Eva Borg (Region Hovedstaden)  
Ledende psykolog Birgitte Bechgaard (Uddannelsesudvalget i Psykiatri) 
Centerchef Anne-Rose Wang (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)  
Oversygeplejerske Majbritt Codam (Sundhedsstyrelsen)  
Fuldmægtig Emil Niragira Rasmussen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)  
Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert (Uddannelsesudvalget i Børne- og 
Ungdomspsykiatri) 
Lektor Michael Tastum (Universiteterne) 
Birte Mikkelsen og Stine Whitehouse (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen) 
 
Afbud fra: 
Pia Glyngdahl (Dansk Psykiatrisk Selskab) 
Professionschef Ib Andersen (Dansk Psykolog Forening)  
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Referat: 
Dagsordnen blev godkendt.  
Ifølge forretningsordnen godkendes referat pr. mail, hvilket skete efter sidste møde, så referatet var 
i forvejen godkendt.  
Anne-Rose Wang meddelte, at hun træder ud af Rådet, der vil blive indstillet et nyt medlem fra 
selskabet. 
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2. Status fra sekretariatet 
a. antallet af godkendt specialpsykologer samt antallet af meritforløb 
b. første ansættelsesrunde for specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri med 

ansættelsesstart den 1. september 2012  
 
Referat:  
Birte Mikkelsen fremlagde status fra sekretariatet. Oplægget vedhæftes referatet. Opmærksomheden 
henledes på, at der med begrebet ”afgørelse” i de opgjorte tal menes endelige afgørelser, der 
indeholder en færdig meritvurdering. Samtlige ansøgninger har været førstegangsbehandlede. Nogle 
ansøgere mangler fortsat at dokumentere deres ansøgning, førend de kan få en afgørelse fra 
udvalget. For de ansøgere, der har fået en afgørelse i form af meritvurdering fra udvalget, indgår der 
for de flestes vedkommende yderligere krav til supplerende uddannelse, af teoretisk og/eller klinisk 
art, før de kan opnå godkendelse som specialpsykologer.  
 
Man drøftede antal opslåede uddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri, hvor der er opslået et 
forløb ud over dimensioneringen. Det blev nævnt, at dimensioneringen er minimums-
dimensionering.  
 
 

3. Opfølgningspunkt fra sidste møde – Sundhedsstyrelsen vil undersøge hvorvidt der skal være 
en tidsbegrænsning i muligheden for at søge merit (Majbritt Codam) 

 
Referat: 
Majbritt Codam oplyste, at Sundhedsstyrelsen ikke har planer om at ændre bekendtgørelsen, så 
muligheden for at søge meritvurdering ophæves. Det blev nævnt, at der også på andre uddannelser 
er mulighed for varigt at søge merit. Det blev desuden nævnt, at bekendtgørelsen ikke stiller krav 
om oprettelse af meritforløb.   
 
En mulighed for at håndtere meritansøgere på sigt kan være, at der på et tidspunkt ikke længere 
oprettes meritforløb, men at de ansøgere, der fremadrettet får en meritvurdering, må supplere sin 
uddannelse via delvist at gennemføre ordinære uddannelsesforløb.  
 
Det blev besluttet, at diskussionen af hensigtsmæssigheden i fortsatte meritforløb sættes på 
dagsorden til næste rådsmøde, hvor dimensioneringen for 2013 skal behandles. Sekretariatet 
oplyste, at psykiatridirektørforum i oktober 2011 traf beslutning om, at etablering af meritkurser 
ophører efter 2015.  
 
Det blev desuden besluttet, at Sekretariatet på næste møde præsenterer, hvor mange meritforløb, 
regionerne har valgt at opslå i 2012.  
 
 

4. Status fra uddannelsesudvalgene for specialpsykologuddannelsen, herunder drøftelse af 
kurser.   

a. børne- og ungdomspsykiatri (Annette Anbert) 
b. psykiatri (Birgitte Bechgaard)  
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Referat: 
 

a. Annette Anbert fortalte, at man i B&U har haft fire uddannelsesudvalgsmøder siden sidste 
rådsmøde. Møderne har primært omhandlet godkendelse af uddannelsesprogrammer samt 
arbejde med både ordinære kurser og meritkurser i samarbejde med kursusudbyderen Center 
for Kompetenceudvikling (CfK). Der er lavet en samarbejdsaftale med CfK om samarbejdet 
omkring kurser/godkendelse af kursusprogrammer.  

 
Kursus for uddannelsesansvarlige psykologer blev afviklet i efteråret, og det blev evalueret 
som et godt kursus både indholdsmæssigt og netværksmæssigt. Kurset medførte ønske om, 
at vejledere også tilbydes et kursus. Der udvikles nu et fælles kursus for vejledere og 
uddannelsesansvarlige, så vejledere kan blive klædt på til rollen. Der har desuden været 
afholdt meritkursus i biologiske behandlingsmetoder samt ledelseskursus. Der er fortsat god 
energi og stor arbejdsindsats i uddannelsesudvalget, men man oplever at have meget travlt i 
forhold til at få etableret/godkendt kurserne i tide.  
 
Der har været en klagesag til Sundhedsstyrelsen over en meritafgørelse. I forbindelse med 
klagen fremkom nye oplysninger fra ansøger, der gjorde, at man i uddannelsesudvalget 
valgte at reducere meritkravene. Sundhedsstyrelsen var enig i denne vurdering.  

 
b. Birgitte Bechgaard fortalte, at der har været afholdt månedlige møder i udvalget i efteråret, 

mens man i foråret har nedsat hyppigheden til hver anden måned. Ansættelse i de første 
ordinære uddannelsesforløb faldt på plads i november 2011, og forløbene blev påbegyndt 1. 
december 2011. Der har i udvalget været arbejdet med at udvikle et mønstereksempel på en 
meritansøgning til brug for nye meritansøgere.  

 
Der har siden sidst været to klager til Sundhedsstyrelsen over meritafgørelser. I forbindelse 
med klagerne fremkom nye oplysninger fra den ene af ansøgerne, der gjorde, at man i 
uddannelsesudvalget valgte at reducere meritkravene. Der har været fortløbende drøftelser 
omkring logbog, mv. Der har været afviklet meritkursus i psykopatologi, hvor man har brugt 
samme undervisere, som bruges på kurser for uddannelseslægerne. Der har været god 
evaluering fra deltagerne og god feedback fra underviserne på meritkurserne. Der har 
desuden været afholdt flere kurser for nye uddannelsessøgende i ordinære 
uddannelsesforløb, hvor der også har været stor tilfredshed med kurserne.  

 
Per Jørgensen nævnte, at der i forbindelse med etablering af en ny uddannelse trædes mange nye 
stier. Der lægges fra flere sider et stort arbejde i at etablere uddannelsen, og Rådet udtrykte 
tilfredshed med etableringen af uddannelsen.  
 

5. Rådet skal sikre kvaliteten af uddannelsen og evaluering af uddannelsen, jf. 
bekendtgørelsens § 5, stk. 5. 
Det indstilles, at Rådet drøfter, hvordan dette gøres 
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Referat:  
Per Jørgensen nævnte, at opgaven med sikring af kvalitet og evaluering af uddannelsen skal løses, 
men at der ikke er givet finansiering hertil.  
 
På lægeområdet har man Sundhedsstyrelsens inspektorordning og et elektronisk evalueringssystem. 
Der blev fortalt om inspektorordningen og måden de regionale råd for lægernes videreuddannelse 
viderebehandler Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter. Der blev spurgt til, om Sundhedsstyrelsen 
har planer om at etablere et inspektorkorps svarende til det, der er etableret indenfor den lægelige 
videreuddannelse. Rådet drøftede behovet for en inspektorordning samt vigtigheden af, at der på 
sigt er mulighed for at følge op på, om afdelingerne lever op til kvaliteten i uddannelsen.  
 
Rådet har en opgave som kontrolinstans i forhold til at sikre kvaliteten af uddannelsen. Dette kan 
gøres dels ved at sikre, at afdelingerne lever op til kvaliteten, dels ved at den uddannelsessøgendes 
evaluerer den teoretiske uddannelse samt den praktiske kliniske del af uddannelsen. Desuden bør 
arbejdsgiverens vurdering af uddannelsen evalueres.  
 
Det blev foreslået, at man kunne bede de fem regioner om at udtale sig om, hvorvidt 
uddannelsesforløbene lever op til kvaliteten i forhold til forventningerne til uddannelsen.  
De uddannelsessøgende evaluerer allerede på nuværende tidspunkt de teoretiske kurser. Man kunne 
desuden bede dem evaluere den praktiske kliniske del af uddannelsen. På den måde er det muligt at 
iværksætte en intern kontrol.  
 
Et forslag til evaluering kunne være en årlig fremlæggelse fra Sekretariatet af evalueringer for 
Rådet, indeholdende følgende elementer:  

1) Evaluering af de teoretiske kurser fra de uddannelsessøgende  
2) Evaluering af uddannelsesstederne fra de uddannelsessøgende 
3) Evaluering af uddannelsen fra regionerne 

 
Det blev besluttet, at Sekretariatet samt formanden for Rådet fremlægger en evalueringsmodel på 
næste Rådsmøde.  
 
Det blev desuden besluttet, at Majbritt Codam til næste rådsmøde undersøger, om man fra 
Sundhedsstyrelsens side har planer om en ordning for evaluering af uddannelsesstederne og 
fremlægger Sundhedsstyrelsens eventuelle bud på evaluering af uddannelsen.  
 

 
6. Rådet skal sikre opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med 

specialpsykologuddannelse samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer, jf. 
bekendtgørelsens § 5, stk. 5.  
Det indstilles, at Rådet drøfter, hvordan dette gøres 

 
Referat:  
Det blev foreslået, at man kunne undersøge, hvilke arbejdsopgaver, der udføres af 
specialpsykologer kontra ikke specialpsykologer – en undersøgelse af, på hvilke områder 
specialpsykologerne har deres virke i forhold til øvrige personalegrupper i psykiatrien.  
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Det blev desuden foreslået, at man kunne spørge de enkelte regioner om, hvilke nye opgaver, 
specialpsykologerne varetager, samt hvilke opgaver, specialpsykologerne i større udstrækning end 
tidligere varetager.  
 
Det blev nævnt, at Rådet skal holde de involverede parter på sporet af, at specialpsykologerne løser 
nye opgaver, eller løser opgaverne bedre.  
 
Det blev oplyst, at Region Hovedstaden har udarbejdet en stillings-/funktionsbeskrivelse, og at 
sådanne også er under udarbejdelse i flere af de øvrige regionerne. Det kunne overvejes at indhente 
stillingsbeskrivelser for at vurdere på anvendelsen af specialpsykologerne.  
 
Det blev nævnt, at det er meget tidligt at vurdere på anvendelsen af specialpsykologerne, samt at 
man har brug for at flere er igennem uddannelsen, før der kan evalueres på anvendelsen af 
specialpsykologer. Det blev dog samtidigt nævnt, at det findes vigtigt, at anvendelsen af 
specialpsykologerne fremmes bedst muligt.  
 
Per Jørgensen opsummerede, at opgaven med at sikre opfølgning på regionernes anvendelse af 
specialpsykologer samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer bør løses på nuværende 
tidspunkt. 
 
Det blev besluttet, at regionerne inden næste rådsmøde vil blive spurgt om, hvilke nye opgaver 
specialpsykologerne varetager, samt hvordan der arbejdes med anvendelse af specialpsykologerne i 
regionerne. Punktet vil blive sat på dagsorden til næste rådsmøde, og det tænkes indtil videre som et 
årligt tilbagevendende punkt, hvor regionerne spørges til anvendelsen af specialpsykologer.  
 
Det blev nævnt, at man ved spørgsmålene skal tage højde for, at de psykologer, der blev direkte 
meritoverført, ikke nødvendigvis har fået nye arbejdsopgaver, da de måske også tidligere varetog de 
opgaver, som er tiltænkt specialpsykologerne.  
 
 

7. Eventuelt og dato for næste møde 
 
Referat: 
Mødedato for næste møde vil fremgå af referatet.  
 
Det blev efter mødet af formanden besluttet, at næste møde skal foregå som videokonference med 
to lokaler, et i København og et i Århus. Næste mødedato foreslås til at være den 27. september 
2012 kl. 10 - 13. Videokonferencelokale meddeles senere.  
 
Det blev desuden nævnt, at Jørgen Achton stopper som cheflæge i Psykiatrien i Region Nordjylland 
til juni 2012, hvorfor der skal ske nyudpegning af repræsentant fra regionerne til Rådet.  
 
Rådet takkede både Jørgen Achton og Anne-Rose Wang for deltagelse i Rådet.  
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