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Referat fra 2. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
Torsdag, den 15. september 2011 kl. 10 – 14.
Mødet blev afholdt i Regionshuset Århus, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus Nord.
Lokale: konferencerum i stuen.
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)
Professionschef Ib Andersen (Dansk Psykolog Forening)
Centerchef Anne-Rose Wang (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)
Pia Glyngdahl (Dansk Psykiatrisk 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)
Karen Norberg, Birte Mikkelsen og Stine Whitehouse (Sekretariatet for
Specialpsykologuddannelsen)
1. 10.00 – 10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Per Jørgensen.
Referat:
Ib Andersen ønskede et punkt under eventuelt vedrørende den tværregionale arbejdsgruppe, der skal
undersøge rammerne for specialpsykologers funktion.
2. 10.10 – 10.20 Orientering fra sekretariatet om status for implementering af uddannelsen,
herunder den igangværende ansættelsesrunde for uddannelsesstillinger i Psykiatri v/Stine
Whitehouse.
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Referat:
Karen Norberg fra sekretariatet orienterede om status for implementering af uddannelsen m.v., og
Rådet fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Power points fra oplægget vedhæftes
referatet, idet det skal bemærkes, at oplægget nu er korrigeret for fejlagtig angivelse af antallet af
godkendte specialpsykologer.
Rådet drøftede proceduren for ansættelse, samt hvorvidt der er ensartet vurdering i de enkelte
regioner.
Der blev spurgt til den regionale fordeling af godkendte specialpsykologer, og det blev aftalt, at
oplysninger herom skrives ind i referatet, se tabel nedenfor:
Psykiatri
Region Hovedstaden

10

Børne- og
Ungdomspsykiatri
1

Region Sjælland

1

1

Region Syddanmark

2

2

Region Midtjylland

6

6

Region Nordjylland

2

0

I alt

21

10

Tabellen viser antal godkendte specialpsykologer september 2011

3. 10.20 – 10.40 Beretning fra uddannelsesudvalgene v/Birgitte Bechgaard og Annette Anbert.
Referat:
Birgitte Bechgaard og Annette Anbert redegjorde for arbejdet i uddannelsesudvalgene. Power
points fra oplægget vedhæftes referatet.
Rådet drøftede hensigtsmæssigheden i at have to parallelforløb, altså ordinære forløb og meritforløb
samt muligheden for at indføre tidsbegrænsning for at kunne søge merit. Majbritt Codam oplyst, at
Sundhedsstyrelsen ikke har planer om at ændre bekendtgørelsen. Det blev foreslået, at
Sundhedsstyrelsen til næste møde overvejer, hvorvidt der skal indføjes en tidsbegrænsning i
muligheden for at søge merit.
Rådet drøftede opsætningen bag udvikling af kurserne, og herunder de psykologfaglige selskabers
inddragelse i udvikling/udarbejdelse af kurserne. Rådets formand udtrykte bekymring omkring, at
selskabernes uddannelsesudvalg inddrages i dette arbejde, herunder risikoen for misforståelser ved
brug af benævnelserne uddannelsesudvalg om både selskabets udvalg og udvalget nedsat i
forbindelse med specialpsykologuddannelsen. Birgitte Bechgaard gjorde opmærksom på, at man
havde fundet inspiration fra psykiaternes måde at tilrettelægge deres kurser på, hvor det i høj grad
er de faglige selskaber, der er med til at tilrettelægge kurserne. Der blev spurgt til, hvorvidt man
trækker på universiteterne i forhold til undervisere til kurserne, og det blev nævnt, at man i den
udstrækning, det var relevant, ville gøre det, fx til forskningskurset. Som eksempel på et konkret
kursus nævnte Birgitte Bechgaard kurset i psykopatologi, hvor man i høj grad trækker på de
samme lærerkræfter, som psykiaterne anvender i deres psykopatologikursus.
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Der blev spurgt til, hvorvidt man trækker på universiteterne i forhold til undervisere til kurserne, og
det blev nævnt, at der måske kan trækkes på erfaringer fra udvikling af kurser i lægeuddannelsen.
Formanden tilkendegav, at det har været omfattende at starte uddannelsen op, samt at man ikke på
forhånd havde forventet, at der ville være så stort et arbejde med udvikling af uddannelsen.
4. 10.40 – 11.10 Forretningsorden for Rådet – se vedhæftede udkast til drøftelse og vedtagelse.
Referat:
Det fremsendte forslag til forretningsorden for Rådet for Specialpsykologuddannelsen blev drøftet.
Rådet aftalte, at forretningsordnen revideres af sekretariatet, jævnfør de rettelser, der blev aftalt på
mødet. Det blev besluttet, at det endelig forslag fremsendes med referatet med tidsfrist for
indsendelse af kommentarer fra rådsmedlemmerne.
5. 11.10 – 12.00 Drøftelse af dimensionering af uddannelsen – se vedhæftede udkast til
indstilling til psykiatridirektørerne omkring fremtidig dimensionering af uddannelsen.
Referat:
Formanden nævnte, at regionerne bør gøre sig tanker om etablering af en stabsstruktur for
psykologer i psykiatrien, samt fastslog, at der er plads til stillingerne i regionerne. Det blev nævnt,
at der er forskellige veje til at nå målet – etablering af stillingerne, fx ved konvertering af
eksisterende stillinger.
Rådet drøftede indstillingen og det blev bl.a. nævnt, at der pt. pågår et arbejde i Sundhedsstyrelsen
omkring dimensioneringsplanen for speciallæger, og at dette kan have indflydelse på behovet for
specialpsykologer.
Man drøftede, at en baggrundsfaktor for uddannelsen var både mangel på speciallæger, men også et
behov for kvalificering af psykologer i psykiatrien. Der blev efterlyst finansiering af stillingerne, og
udtrykt bekymring for, at finansieringen vil findes ved at tage midler fra lægeuddannelsen. Det blev
nævnt, at dimensioneringstallene ikke må blive for små af hensyn til holdstørrelsen, samt af hensyn
til sårbarheden, hvis holdene bliver for små. Det blev desuden nævnt, at det er vigtigt, at
holdstørrelsen sikrer, at der kan skabes et miljø i uddannelsen.
Formanden opsummerede drøftelserne og nævnte, at man bør overveje tidshorisonten for, hvornår
der er uddannet nok specialpsykologer. Man bør desuden se på, hvor mange psykologer, der på
landsplan er ansat i psykiatrien, samt skærpe argumenterne, hvis man vil bremse op på størrelsen af
dimensioneringen.
Det blev besluttet, at indstille til fastholdelse antallet af dimensionerede forløb (30 i psykiatri og 15
i børne- og ungdomspsykiatri) samt lade indstillingen gælde for 2012. Det blev desuden besluttet at
indstille, at man tager stilling til dimensioneringen igen om et år.
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Der skal skrives en indledning til indstillingen om, at det er svært at vurdere behovet på nuværende
tidspunkt, og at man gerne ser uddannelsen komme godt fra start.
Indstilling skal indeholde et bilag over, hvor mange der er blevet meritvurderet og en angivelse af
antallet af allerede godkendte specialpsykologer.
Revideret indstilling sendes til kommentering i Rådet inden fremsendelse til Danske Regioner.
Det blev besluttet, at der skal være et fast punkt på dagsordnen til rådsmøderne omkring status for
antallet af godkendte specialpsykologer samt antallet af meritforløb.
12.00 – 13.00 Frokostpause.
6. 13.00 – 14.00 Regler om fravær, forlængelse af uddannelsestid samt deltid, jf. § 5, stk. 6 i
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og
ungdomspsykiatri og psykiatri – se vedhæftede udkast til drøftelse og vedtagelse.
Referat:
Udkast til regler blev gennemgået og kommenteret af rådet og der aftaltes rettelser og
tydeliggørelser som vil blive indføjet af sekretariatet
Det blev besluttet, at læne sig op af lægernes regler (før forsøgsordningen). Sekretariatet skriver et
nyt udkast til regler og sender det til høring hos rådsmedlemmerne.
Når der er erfaringer fra lægernes forsøgsordning med lempelse af reglerne for deltid, vil reglerne
for specialpsykologer blive genvurderet.
7. Eventuelt
Referat:
Rådet drøftede den tværregionale arbejdsgruppe, der skal undersøge rammerne for
specialpsykologers funktion. Der er i arbejdsgruppen blevet skrevet et rammenotat for
specialpsykologers funktion, som skal drøftes i psykiatriledelseskredsen den 30. september 2011.
Der blev spurgt til, hvorvidt man som specialpsykolog er sundhedsperson eller ej. Majbritt Codam
lovede at undersøge spørgsmålet. Majbritt har efterfølgende til Rådet oplyst følgende:
”Sundhedsstyrelsen har tidligere, i samråd med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og med
henvisning til sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, besvaret dette
spørgsmål således:
§ 6 Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning
til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar
Psykologer, herunder specialuddannede psykologer, der udfører opgaver efter sundhedsloven, d. v
.s. deltager i den sundhedsfaglige patientbehandling, anses i denne sammenhæng for omfattet af
begrebet ”sundhedspersoner” som defineret i lovens § 6.
Psykologer er som bekendt autoriseret efter reglerne i psykologloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
132/2004 (autoriseret i henhold til særlig lovgivning).
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tidligere udtalt sig om spørgsmålet, senest i forbindelse med
besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Sundhedsudvalg (spm.413, Alm. del). Svaret vedhæftes til
orientering (se nedenstående link).
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/spm/413/svar/781968/959488/index.htm ”.
Næste møde
Dato for næste møde bliver torsdag den 22. marts 2012 kl. 10 – 14. Mødet vil blive afholdt i Danske
Regioner, København.

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 78 41 07 70
www.specialpsykologuddannelsen.dk

