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Referat fra 6. møde i  
Rådet for Specialpsykologuddannelsen 

mandag den 30. september 2013 kl. 10.00 – 12.00 
 

Deltagere:  
Per Jørgensen, formand 
Morten Kjølbye, Danske Regioner,  
Søren Rask Bredkjær, Danske Regioner,  
Charlotte Josefsen, Danske Regioner (suppleant for Ole Ryttov),  
Maria Herlev Ahrenfeldt og Majbritt Codam, SST,  
Annette Anbert, uddannelsesudvalget for B&U Psykiatri,  
Birgitte Bechgaard, uddannelsesudvalget for Psykiatri,  
Birte Mikkelsen og Rikke Bundgaard, Sekretariatet, ref. 
 
Afbud:  
Mikael Thastum, Universiteterne,  
Eva Secher Mathiasen, Dansk Psykologforening,  
Pia Glyngdal, Dansk Psykiatrisk Selskab 
Gertrud Rex Baungaard, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
Ifølge forretningsordenen for Rådet sendes der ikke suppleanter til Rådsmøderne, men Rådet 
besluttede at der skal gøres plads til suppleanter til Rådet. Dette føres ind i forretningsordenen. Se 
vedhæftede forslag til justering af forretningsorden. 

 

2. Kort status fra sekretariatet – vedhæftet som power-point 
a. antallet af godkendte specialpsykologer ultimo september 2013 

b. status på ansættelsesrunde indenfor de to specialer efterår 2013 
c. status på igangsatte uddannelseshold efteråret 2013 

d. orientering om meritforløb i regionerne  
 

a. Sekretariatet gennemgik det udsendte materiale Der kom en kommentar til oplægget om, at 
det kan være relevant at holde styr på, hvor mange specialpsykologer der er aktive i 
psykiatrien. Sekretariatet vil fremover i forbindelse med status på antal godkendte 
specialpsykologer opdele gruppen i 1) godkendte specialpsykologer, og 2) aktive 
specialpsykologer. 

b. Ingen bemærkninger 
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c. Ingen bemærkninger 
d.  Psykologer i meritgruppe III (psykologer med kort klinisk erfaring og en igangværende 

specialistuddannelse) får en forholdsvis lang meritafgørelse med en lang række kurser, der 
skal gennemføres. Det er en udfordring, fordi det kan være svært for psykologerne at finde 
de kurser de mangler, og dermed blive færdige som specialpsykologer. Der pågår aktuelt et 
samarbejde mellem regioner, sekretariat og kursusudbyder om at skabe overblik over hvilke 
kurser der efterspørges og efterfølgende at få dem afholdt. Rådet vil blive orienteret om 
status på dette arbejde. Det forventes at antallet af meritansøgere falder med udgangen af 
2015, når regionernes forpligtelse til at støtte merituddannelsen økonomisk bortfalder.  

 
3. Regionernes anvendelse af specialpsykologordningen. 

Opfølgningspunkt fra sidste rådsmøde. Sekretariatet har spurgt de respektive regioner om 
anvendelsen af specialpsykologer 

 
Regionerne er endnu ikke fuldstændigt afklarede omkring anvendelsen af specialpsykologer. Der 
foreligger funktionsbeskrivelser i alle regioner, men de skal stadig tilrettes endeligt. Formanden 
konkluderede at specialpsykologordningen stadig er et nyt tiltag i psykiatrien og således stadig er i 
implementeringsfasen. De allerede godkendte specialpsykologer fungerer i en bred udstrækning 
som uddannelsesansvarlige og vejledere, og er således med til at få den ordinære 
specialpsykologuddannelse implementeret.  Regionerne spørges igen om et år om den mere 
specifikke anvendelse af specialpsykologer. 
 
Samtidig blev det drøftet hvorvidt der er eller vil være begrænsninger i regionernes anvendelse af 
specialpsykologer. I forlængelse af dette blev der udtrykt ønske om at regionerne på sigt vil 
anvende specialpsykologerne til en bredere opgaveportefølje, herunder ledelsesfunktioner. 
 
Sekretariatet udarbejder et kvitteringsbrev til regionerne på baggrund af de indgåede oplysninger.  
 

4. Dimensionering 2014 

Hvert år i 2. halvår indstiller Rådet til Psykiatridirektørerne et forslag til dimensioneringen 
af specialpsykologuddannelsen for det kommende år.  
 

Forslag til dagsordenspunkt til det kommende psykiatridirektørmøde i oktober var vedhæftet 
dagsorden. I forslaget lægges op til samme dimensionering som hidtil, dvs 30 uddannelsesstillinger 
i psykiatri, og 15 uddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri. 

 
Forslaget blev godkendt. Samtidig blev regionerne opfordret til at gøre en indsats for at motivere 
psykologerne til at søge uddannelsesstillingerne, eksempelvis ved at tilbyde psykologerne orlov fra 
deres nuværende ansættelse, når de får tilbudt en uddannelsesstilling.  

 
5. Forslag til ændring af Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid.  

Opfølgningspunkt fra sidste rådsmøde.  
 

På sidste rådsmøde blev et forslag fra sekretariatet om ændring af Rådets vejledning om 
forlængelse af uddannelsestid drøftet. Rådet besluttede at fastholde 10%-reglen ved fravær. 
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Forslaget om en udvidelse af mulighederne for at uddanne sig på deltid blev drøftet og 

besluttet drøftet igen på det kommende rådsmøde. 
 

Idéen om udvidelse af mulighederne for at uddanne sig på deltid er hentet fra 
speciallægeuddannelsen, hvor der aktuelt er en forsøgsordning med uddannelse på deltid.  

 
Sekretariatet har desuden fået henvendelser vedr. deltid/reduktion i uddannelsestid, grundet 

faglige begrundelser. Det kan f.eks. være en sideløbende PhD-uddannelse, deltagelse i 
specifikke faglige tiltag, mm.  

 
Spørgsmålet om uddannelse på deltid blev drøftet igen. Det er Rådets overvejende holdning at det 
kan blive svært at håndtere, hvis for mange uddannelsessøgende skal uddannes på deltid. Derfor 
fastholder Rådet de retningslinier om uddannelsestid, som forefindes i ”Vejledning om forlængelse 
af uddannelsestid”. 
 
Mht. afkortning af uddannelsen som følge af forskning eller anden faglig aktivitet, kan der blive tale 
om afkortning af den teoretiske del af uddannelsen, men nok næppe af den kliniske del. Det vil dog 
altid komme an på en konkret individuel vurdering.  
 

6. Evt. 
 
Annette Anbert opfordrede til at specialpsykologuddannelsen begynder at bruge evaluer.dk. 
Sekretariatet undersøger om mulighederne, og det medtages på det kommende rådsmøde i marts 
2014. 
 
Det blev aftalt at referat fra rådsmøderne udsendes senest 2 uger efter mødets afholdelse til 
kommentering hos medlemmerne. Herefter udsendes det evt. justerede referat til endelig 
godkendelse. 

 
 
 


