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Referat fra 1. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen fredag den 28. januar 2011 kl. 
10:00-14:00 
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 
 
Til stede: 
Cheflæge Per Jørgensen (formand) PJ 
Vicedirektør Eva Borg (Region Hovedstaden) EB 
Vicedirektør Søren Bredkjær (Region Sjælland) SB 
Cheflæge Jørgen Achton Nielsen (Region Midtjylland) JAN 
Ledende psykolog Birgitte Bechgaard (udd.udvalg, psykiatri) BB 
Professionschef Ib Andersen (Dansk Psykolog Forening) IA 
Centerchef Anne-Rose Wang (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab) ARW 
Oversygeplejerske Majbritt Codam (Sundhedsstyrelsen) MC 
Fuldmægtig Emil Niragira Rasmussen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) ER 
Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert (Udd.udvalg B&U) AA 
Jeanett Bauer (Dansk Psykiatrisk Selskab, suppleant for klinikchef Pia Glyngdahl) JB 
Stine Whitehouse (SW), Karen Norberg (KN) og Rikke Vinding (RV) (Sekretariatet for 
Specialpsykologuddannelsen) 
 
Afbud:Lektor Michael Tastum, (Universiteterne) 
 
1. 10:00-10:05 Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Formanden for Rådet, Per Jørgensen, bød velkommen. Punktet vedrørende behandling af 
målbeskrivelserne blev fremrykket, og med denne ændring blev dagsordenen godkendt. 
 
2. 10:05-10:10 Præsentationsrunde 
Rådsmedlemmerne præsenterede sig kort. Oversigt over rådsmedlemmerne vedhæftes referatet. 
 
3. 10:10-10:20 Specialpsykologuddannelsen – et historisk rids 
Per Jørgensen gennemgik baggrunden for etablering af specialpsykologuddannelsen. Det blev 
understreget, at formålet med uddannelsen er at sikre behandling af flere patienter, men ikke at 
uddanne psykologer til erstatning for speciallæger. 
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4. 10:20-10:35 Bekendtgørelsen og Rådets opgaver 
Stine Whitehouse gennemgik bekendtgørelsen i forhold til Rådets opgaver. Det blev understreget, at 
Rådets opgaver er at rådgive Sundhedsstyrelsen og regionerne om de i bekendtgørelsen beskrevne 
forhold. 
Rådet mødes 2 gange årligt, og kan desuden indkaldes ad hoc ved behov herfor. Det blev besluttet, 
at møderne afholdes skiftevis i København og Århus. 
 
5. 10:35-11:15 Beretning fra uddannelsesudvalgene 
Birgitte Bechgaard og Annette Anbert gennemgik uddannelsesudvalgenes hidtidige arbejde med 
specialpsykologuddannelsen. Udvalgene har i 2010 hver haft 6 heldagsmøder, hvor man bl.a. har 
arbejdet med meritvurderinger, godkendelse af uddannelsessteder, udvikling af kurser og 
målbeskrivelser for uddannelsen. 
Der blev spurgt til hvorfor kursusafdelingen i Risskov var blevet valgt til etablering af de teoretiske 
kurser for uddannelsen. PJ oplyste, at Risskov blev valgt pga. den store erfaring med at lave 
uddannelser. Det blev kort drøftet om og hvordan universiteterne er tænkt ind og kan tænkes ind i 
forhold til uddannelsens teoretiske dele. Det blev oplyst, at der ved afvikling af kurserne vil blive 
inddraget undervisere fra hele landet, samt at kurser udbydes på centrale geografier. 
PJ opfordrede regionsrepræsentanterne til at informere psykologer og andre interessenter i egen 
region om, hvordan arbejdet med specialpsykologuddannelsen skrider frem. 
Reglerne for meritoverførsel blev drøftet. PJ konkluderede, at Rådet må tage en sådan drøftelse, når 
der er gjort erfaring med det nuværende regelsæt. 
 
6. 11:15-12:00 Drøftelse af målbeskrivelser 
Målbeskrivelserne for begge specialer vil blive tilføjet en kort prosatekst, hvori bekendtgørelserne 
og lovgrundlaget for uddannelsen beskrives (jævnfør Bekendtgørelse om specialuddannelse af 
psykologer, Sundhedsloven og Psykiatriloven). 
Rådet gennemgik summarisk målbeskrivelserne og blev enige om indholdet af målbeskrivelserne. 
Sekretariatet indfører rettelser og kommentarer og sender målbeskrivelserne til Rådet med 24 timers 
indsigelsesfrist. Herefter indstilles målbeskrivelserne til Sundhedsstyrelsens godkendelse.  
BUP-DK bemærkede, at de to målbeskrivelser er udformet meget forskelligt og foreslog en 
samordning på basis af voksenspykiatriens model, der mest præcist og operationelt beskriver de 
ønskede kompetencer generelt og i forhold til en afgrænsning af ansvarsområder for speciallæger og 
specialpsykologer. 
 
7. Fremtidige møder og eventuelt 
SW gennemgik hovedtræk i procesplanen for implementering af uddannelsen (procesplanen kan 
findes på hjemmesiden www.specialpsykologuddannelsen.dk). Procesplanens tidsramme afhænger 
af, hvornår målbeskrivelserne foreligger godkendt fra Sundhedsstyrelsen. 
Dato for næste rådsmøde bliver torsdag den 15. september 2011. Mødet afholdes kl. 10 – 14 i 
Århus. 


