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Emi Niragira Rasmussen, Ministeriet for forebyggelse og sundhed,
Ole Ryttov, Region Syddanmark,
Rikke Bundgaard, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Afbud:
Per Jørgensen, rådsformand
Majbritt Codam, Sundhedsstyrelsen,
Jan Jørgensen, Børne- og ungdompsykiatrisk selskab
Michael Thastum, Aarhus Universitet
Søren Bredkjær, Region Sjælland
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 22. marts 2012
Referat:
Dagsorden blev godkendt. Ifølge forretningsorden godkendes rådets referater pr. mail, hvilket
var sket efter sidste møde.
Der blev budt velkommen til 3 nye medlemmer i rådet:
Eva Secher Mathiasen, Danske Psykologforening, indtræder i stedet for Ib Andersen
Ole Ryttov, Region Syddanmark, indtræder i stedet for Jørgen Achton Nielsen
Jan Jørgensen, Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, indtræder i stedet for Anne-Rose Wang
2. Status fra sekretariatet
a.
antal godkendte specialpsykologer ultimo september 2012
b.
status på ansættelsesrunder indenfor begge specialer
c.
status på opslåede meritforløb i 2012 i regionerne
Referat:
Sekretariatet havde til mødet udsendt status på antal godkendte specialpsykologer indenfor
begge specialer, status på ansættelsesrunder samt status på opslåede meritforløb i regionerne i
2012. Rådet konstaterede at der tilsyneladende er et tilstrækkeligt antal ansøgninger til de
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opslåede uddannelsesstillinger. Sekretariatet kunne oplyse at ved den aktuelle
ansættelsesrunde i psykiatri er ansøgningerne primært gået til uddannelsesstillinger i Region
Hovedstaden og Region Midtjylland. Rådet opfordrer regionerne til at samarbejde om
ansøgningerne, således at alle opslåede uddannelsesstillinger bliver besat. Sekretariatet har
ligeledes henstillet til regionernes kontaktpersoner om at opfordre ansøgere, som får afslag, til
at søge de ubesatte stillinger i øvrige regioner.
Status på opslåede meritforløb i regionerne viser et uensartet billede, idet nogle regioner har
valgt ikke at opslå meritforløb i 2012, mens andre regioner endnu ikke er afklarede mht.
meritforløb. Rådet henstiller til regionerne at der sker en afklaring med hensyn til meritforløb,
således at der er basis for at etablere meritkurser.
3. Status fra uddannelsesudvalgene for specialpsykologuddannelsen
Referat:
a. børne- og ungdomspsykiatri
Der har været ansættelsesrunde i foråret med besættelse af stillinger inden sommerferien. Der
var opslået 16 stillinger (dimensionering min. 15 stillinger), som alle blev besat, men 1
ansøger valgte at trække sig grundet andet stillingstilbud. Trods genopslag forbliver stillingen
den ubesat. Der er sat et godt hold med et stort engagement. I-forløbet er stort set på plads.
Udvalget har nu et arbejde med at få kurser på plads i H-forløbet. Derudover skal udvalget
have kigget på de 7 psykologroller.
b. psykiatri
Der har været afholdt 4 møder siden sidste rådsmøde. Formanden henviste til artikel fra
Psykolog Nyt nr. 15, som vedlægges dette referat. Aktuelt er en ny ansættelsesrunde i gang
med stillingsbesættelser pr. 1. december 2012. Udvalget arbejder stadig med meritvurderinger og har et stykke vej endnu, inden alle har modtaget en endelig meritvurdering.
Derudover skal der godkendes nye uddannelsesansvarlige psykologer. Udvalget arbejder med
at skabe fleksibilitet i uddannelsesforløbet, så den uddannelsessøgende kan bevare flowet i
forløbet. Lige nu kommer en del spørgsmål vedr. manglende kompetencer i I-forløbet og
hvordan de kan indhentes, så den uddannelsessøgende kan fortsætte i H-forløbet.
Der laves en individuel vurdering hver gang. Der har været en henvendelse om ansatte på
Grønland kan søge – gælder bekendtgørelsen også her? Ligeledes kommer en del spørgsmål
om opslag af stillinger som specialpsykolog.
Der blev orienteret om opfølgende kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere i Middelfart.
Til næste møde blev det aftalt, at rådet får en uddybning af udvalgenes arbejde
4. Evaluering af specialpsykologuddannelsen – opfølgningspunkt fra sidste møde
Referat:
a. evaluering af gennemførte kurser
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Til mødet var udsendt evalueringsoversigter over allerede gennemførte kurser. Der er givet
gode evalueringer til alle kurser – enkelte har bemærkninger til kursussted, mv. Oversigten
blev taget til efterretning.
Rådet drøftede tilknytningen mellem teori og praksis og at det er vigtigt med en praksisnær
undervisning på uddannelsen.
Det blev aftalt at der til næste møde er endnu en afrapportering af kursusgennemførelse.
b. forslag til evaluering af uddannelsessteder og uddannelsesprogrammer
Til mødet var udsendt et forslag fra sekretariatet til spørgeguide til de uddannelsessøgende.
Forslaget har taget udgangspunkt i spørgsmål fra www.evaluer.dk
Som ved sidste møde var der enighed om ikke at haste afsted med evalueringer – de
uddannelsessøgende skal have lov til at være et stykke henne i uddannelsen inden der kan
indhentes valide svar. Envidere rejste Annette Anbert spørgsmålet om evalueringen skal gå på
enkeltdele i forløbet.
Det blev aftalt at der kan indsendes forslag til yderligere evalueringsspørgsmål til
sekretariatet, som arbejder videre med udkastet. Emnet skal med til næste rådsmøde.
c. Regionernes evaluering
Der var udsendt et forslag til spørgsmål til regionerne vedr. specialpsykologuddanenlsen.
Forslaget er meget forløbigt – rådet diskuterede på hvilket organisatorisk niveau det vil give
mest mening at spørge og var enige om, at regionerne skal spørges på virksomhedsniveau.
Birgitte Bechgaard mente at også de uddannelsesansvarlige skal spørges om forløbet.
Ole Ryttov nævnte at fokus på hard-core data er vigtigt at have i baghovedet, når talen er om
evaluering, dvs. bliver der behandlet flere i psykiatrien efter at specialpsykologerne er
kommet som faggruppe, er der et hurtigere flow igennem, etc.
Annette Anbert mente, at mere selvstændighed hos specialpsykologer kan vise dette.
Birgitte Bechgaard påpegede at der er mere svært at foretage disse hard core målinger ved de
indlagte patienter, da flere faktorer spiller ind her.
Eva Borg stillede spørgsmålet om hvilke udfordringer er der for afdelingerne at der kommer
en ny faggruppe ind?
Foreløbig er aftalen at sekretariatet arbejder videre med oplæggene til evaluering og at
reviderede oplæg mailes rundt til rådsmedlemmerne.
5. Regionernes anvendelse af specialpsykologer samt udvikling i efterspørgsel efter
specialpsykologer – opfølgningspunkt fra sidste rådsmøde
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Referat:
Sekretariatet har i foråret rettet henvendelse til regionerne vedr. efterspørgsel og anvendelse af
specialpsykologer. Tilbagemeldingerne giver et meget varieret svar. Overordnet kan det
konkluderes at det tager tid at implementere en ny faggruppe - det er forventeligt.
Annette Anbert oplyste at der er lidt famlen om formaliteterne – hvornår slås
specialpsykologstillinger op? Hvem vil tage det første skridt? Samtidig kunne Birgitte
Bechgaard tilføje at der også er meget forskel på hvad psykologerne ønsker.
Annette Anbert påpegede at der skal passes på de meritoverførte psykologer. De skal
understøttes i at søge stillingerne, når de kommer.
Samtidig kunne Emil Rasmussen henvise til at det er regionernes ansvar at anvende
specialpsykologerne og få aftalt en fordeling af opgaver.
Birgitte Bechgaard rejste spørgsmålet om at få oprettet klassificerede stillinger til
specialpsykologer, hvortil Emil svarede at det er en regional opgave – det skal respekteres!
Det økonomiske aspekt er væsentligt, så en god anvendelse af pengene må også tælle,
understregede Annette Anbert.
Mødelederen kunne afslutningvis konkludere at tiden arbejder for sagen.
6. Forslag til dimensionering 2013
Referat:
Der var til dagsordenen udsendt et forslag til dagsordenspunkt til det kommende møde i
psykiatridirektør kredsen den 24. oktober om dimensionering for 2013 og videre frem. Rådet
forholdt sig til forslaget og fandt det vigtigt at fastholde kadencen i uddannelsen. En enkelt
passus i forslaget blev justeret. Forslaget blev fulgt.
Ole Ryttov ser de nye specialpsykologer som fyrtårne i stillingerne – regionerne stiller
uddannelseskapaciteten til rådighed, men de nye fagfolk skal markedsføre sagen. Hvilket ledte
de afsluttende drøftelser hen på om og i så fald hvordan rådet kan medvirke til at gøre PR for
specialpsykologuddannelsen, evt. i form af et nyhedsbrev. Sekretariatet påtog sig at lave et
udkast til næste møde.
Henstilling om at holde et møde som video og et fysisk møde pr. år.
Næste møde i rådet holdes den 6. marts 2013, kl. 10.00-14.00 i Aarhus.
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