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Referat fra 9. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 
Mandag den 9. marts 2015 klokken 9.30 til 12.00 

 
Mødet bliver afholdt som videokonference. 
 
Deltagere: Per Jørgensen (Formand), Hjalti Jonson (De uddannelsesbærende universiteter), Eva 
Secher Mathiassen (Dansk Psykolog Forening), Birgitte Bechgaard (uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri), Niels Kjeldsen (Dansk Psykolog Forening), Jan B. 
Kristensen (Dansk selskab for Børne- og Ungdomspsykiatri), Majbritt Codam 
(Sundhedsstyrelsen), Annette Anbert (uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri) Birte Mikkelsen og Rikke Bundgaard (Sekretariatet for 
specialpsykologuddannelsen) 
 
Afbud fra Søren Bredkjær (Region Sjælland), Ole Ryttov (Region Syddanmark), Gertrud Rex 
Baunsgaard (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), Ulla Almegaard (Dansk Psykiatrisk 
Selskab) 
 
Referat: 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formanden for Rådet 
Medlemmerne præsenterede sig selv. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Kort status fra sekretariatet v. Sekretariatet 
 

Indstilling: 
- Det indstilles at status tages til efterretning. 

 
Referat: Birte Mikkelsen gav en kort gennemgang med en bemærkning om, at status ikke giver 
noget overblik over, hvor de færdiguddannede specialpsykologer befinder sig, efter endt 
uddannelse. Rådet ønskede at Sekretariatet udarbejder en forespørgsel til regionerne, om 
anvendelsen af specialpsykologer (som tidligere sendt til regionerne), præciseret med 
spørgsmål om hvor mange specialpsykologer der er ansat i de enkelte regioner, hvordan 
regionerne anvender specialpsykologernes kvalifikationer, og hvordan regionerne 
tilrettelægger at møde uddannelsens formål, fremover.  
 
Det blev drøftet, hvorvidt forespørgslen skulle gå til regionerne nu eller senere, men det blev 
besluttet at der skal rettes henvendelse til regionerne allerede nu, så Rådet også kan følge, om 
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der sker en udvikling i regionernes anvendelse af specialpsykologer, efter de første ordinært 
uddannede specialpsykologer er færdige. 
 
Herefter skal Sekretariatet lave et orienteringspunkt til psykiatridirektørkredsen med status på 
selve uddannelsen, og en sammenskrivning af de indkomne svar fra regionerne, på 
ovenstående spørgsmål. 
 
Birgitte Bechgaard kommenterede på statusopgørelsen, at punktet ”147 ansøgninger er 
færdigbehandlet med et meritbrev” ikke betyder, at 147 meritter er færdige – blot at den første 
behandling af ansøgerne er færdig, og at det derefter er op til ansøgerne at sørge for den 
angivne uddannelse og derefter søge endelig godkendelse i uddannelsesudvalget, såfremt de 
ønske at blive godkendt som specialpsykolog. 
 
Derudover skal Sekretariatet på næste rådsmøde i september måned komme med en opgørelse 
over, hvor mange specialpsykologer i psykiatri der forventes færdige med den ordinære 
uddannelse, til december 2015. 
 

3. Elektronisk evaluering af den kliniske del af specialpsykologuddannelsen – opfølgning 
fra sidste møde v. Sekretariatet 

 
Referat: Sekretariatet afventer stadig at de 24 evalueringsspørgsmål, der bruges på 
lægeområdet (evaluer.dk), bliver færdigbehandlet. Så snart de 24 nye spørgsmål bliver 
offentliggjort vil de blive sendt i høring hos de to uddannelsesudvalg for 
specialpsykologuddannelsen, mhp at blive tilrettet specialpsykologuddannelsen. Herefter vil de 
blive taget i brug efter den tidsplan der blev lagt på rådsmøde den 4. september 2014. 
 

4. Procesplan for udbud af kursusopgaven – opfølgning fra sidste møde v. Sekretariatet 
 

Kursusopgaven på Specialpsykologuddannelsen, psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri påhviler i øjeblikket Center for Kompetenceudvikling i Region 
Midtjylland. Der er kontrakt på opgaven i perioden 2013-2015 – og ved sidste 
rådsmøde blev sekretariatets indstilling om forlængelse af kontrakten til og med 2016 
fulgt. Rådet bad i forlængelse heraf Sekretariatet om udkast til procesplan for nyt udbud 
af kursusopgaven. Der er udarbejdet to udkast, et for hvert speciale. Dette er begrundet 
i at der dels er tale om to forskellige specialer, dels at aktuelt starter forløbene i de to 
specialer på forskellige tidspunkter. 
 
Udkastene er vedhæftet dagsorden. 
 
Der ønskes en drøftelse af udkastene, herunder tidsplan, samlet udbud eller udbud på 
hvert speciale samt udpegning af deltagere til en mindre gruppe, som sammen med 
Sekretariatet kan bedømme de indkomne tilbud på kursusopgaven med henblik på at 
afgøre udbuddet. Der ønskes deltagere fra arbejdsgiverside såvel som arbejdstagerside 
til denne gruppe. 
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Referat: Sekretariatet beder i  dagsordensteksten om udpegning af 4 rådsmedlemmer, der vil 
hjælpe med at udvikle udbudsmaterialet, og at gennemse de indkomne ansøgninger. Rådet 
udpegede de to formænd for uddannelsesudvalgene som repræsentanter i udvalgsgruppen, 
sammen med Morten Kjølbye og Ole Ryttov, således at der både er faglige og arbejdsgiver-
repræsentanter i arbejdsgruppen. 
 
Kommentarer til oplægget: Der blev rejst spørgsmål om, hvor vidt den foreslåede tidsplan var 
for stram?  Der er mulighed for at tilrette tidsplanen løbende, så den tilpasses de 4 
repræsentanters ønsker. Sekretariatet arbejder videre med opgaven. Det blev også drøftet om 
kursusopgaven skulle i udbud som 2 separate opslag? Rådet var enig om at der kun bør være ét 
udbud for den samlede opgave.  
 
Når den kommende kursusudbyder er valgt, laver Sekretariatet en orientering til 
psykiatridirektørkredsen. 
 

5. Vejledning omkring forskningstræning under specialpsykologuddannelsen v. 
Sekretariatet 

 
Psykiatriledelseskredsen behandlede på deres møde den 26. september 2014 spørgsmålet om 
honorering for forskningsvejledning til specialpsykologstuderende.  

 
I kredsen er der enighed om, at regionerne bør honorere vejlederne ensartet og på et niveau 
med det lægerne får ved forskningsvejledning, kr.ca. 5.500 i 2012-niveau. Finansieringen af 
honoreringen fastlægges af den enkelte region.  
 
På anmodning fra Region Nordjylland har sekretariatet udarbejdet et forslag til en fælles 
regional vejledning for honorering af forskningsvejledning på specialpsykologuddannelsen. 
Forslaget er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Der er taget udgangspunkt i vejledningen 
for forskningstræning på speciallægeuddannelsen.  

  
Indstilling: 
- det indstilles at Rådet godkender vejledningen. 

 
Referat: Per Jørgensen påpegede at en vejledning ikke bør indeholde angivelse af økonomi, hvorfor 
de sidste 4 linjer i dokumentet tages ud. Sekretariatet er dog i flere tilfælde blevet spurgt om 
økonomien ift vejlederrollen under forskningstræning, hvorfor den bbeslutning, der er blevet truffet 
af psykiatriledelseskredsen, vil blive meldt ud på specialpsykologuddannelsens hjemmeside. 
 
Derudover var der et spørgsmål til beskrivelsen af, hvorledes der kan gives dispensation for 
forskningstræning, efter konkret individuel vurdering – dette sker kun efter vurdering af det 
respektive uddannelsesudvalg. Derudover blev vejledningen godkendt.  
 

6. Orientering om arbejdet med beskrivelse af regionernes anvendelse af 
specialpsykologers kompetencer. Psykiatridirektør-kredsen har i efteråret 2014 bedt om 
nedsættelse af en tværregional arbejdsgruppe til at beskrive ovenstående v/Region 
Nordjylland, Morten Kjølbye 



SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 
 

 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 78 41 07 74 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 
Indstilling: 

- det indstilles at orienteringen tages til efterretning. 
 
Referat: Desværre var Morten Kjølbye forhindret i at deltage i mødet, men Annette Anbert 
refererede en smule fra mødet, som også Sekretariatet deltog i. Sekretariatet blev bedt om at 
tage kontakt til Morten Kjølbye og bede om kommissorium mv for det udvalg, til orientering 
for Rådet. Der skal afholdes 2 møder mere i arbejdsgruppen, og så forventer man at kunne 
aflevere et produkt i maj måned. 1. møde viste at der er store forskelle i landet – også indenfor 
de enkelte regioner – ift brugen af specialpsykologer. De forskellige regioners eksisterende 
arbejdsbeskrivelser var lagt frem for arbejdsgruppen.  
 

7. Evt  
 
 


