
��������������������������������������������������	
����	
����	
����	
���������������

����������������

����������������

����������������

���������������������������
 
 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
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 28. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 27. maj 2010, kl. 10-16 
Mødet blev afholdt i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København 
 
Mødedeltagere: .koordinerende psykolog Per Bjerregaard Knudsen, Region Hovedstaden, 
psykolog Klaus Pedersen, Region Midtjylland (deltog i mødet i stedet for ledende psykolog 
Christian Møller Pedersen), ledende psykolog Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland, psykolog 
Dorte Brink, Region Syddanmark, chefpsykolog Birgitte Bechgaard, Selskab for psykologisk 
psykiatri, chefrådgiver Thomas Ibsen Jensen, Danske Regioner (indtil kl. 12.00), sekretariatschef 
Jan Greve, sekretariatet for specialpsykologuddannelsen, sekretær Allis Langvad, sekretariatet for 
specialpsykologuddannelsen. 

 
 
1.  Velkomst og præsentation 

 Velkomst ved Sekretariatet for Psykologuddannelserne 
Jan Greve bød velkommen 
 
Præsentationsrunde af rådets medlemmer 
Rådet præsenterede sig (kopi af medlemsliste vedlægges) 
Thomas Jensen, Danske Regioner, har været med til at iværksætte projektet. 
 
Præsentation af dagsorden 
Intet referat 

 
2. kl. 10.30 – 11.30 Baggrund og motivation for igangsætning af den ny uddannelse 

 Oplæg fra Danske Regioner v. chefrådgiver Thomas I. Jensen 
Projektet er ambitiøst og har stor bevågenhed på politisk niveau. Thomas I. Jensen 
understregede, at projektet har høj prioritet hos regionerne.  
Thomas Jensens oplæg vedlægges. 
 
Der var følgende kommentarer fra rådets medlemmer: 
Psykologerne er afhængige af, at lægerne accepterer uddannelsen lokalt, for at vi får det 
fulde udbytte af det kompetenceløft, som uddannelsen giver. 
Uddannelsesrådets medlemmer kan spille en rolle i planlægning af implementeringen i de 
enkelte regioner. Det er forskelligt, hvor meget og hvordan det er meldt ud. Alle regioner 
har modtaget et brev om uddannelsen fra Danske Regioner. 
Det er vigtigt at få en positiv beskrivelse af uddannelsen, således at nyuddannede 
psykologer får lyst til psykiatrien. 
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Oplæg fra Dansk Psykolog Forening 
Birgitte Bechgaards oplæg vedlægges. 
 
Der var følgende kommentarer fra rådets medlemmer: 
Region Hovedstaden er i gang med at godkende uddannelsessteder og uddannelsesforløb. 
Jan Greve gjorde opmærksom på, at det er uddannelsesrådet, der godkender de indstillede 
uddannelsessteder og uddannelsesforløb på baggrund af de indmeldinger, der kommer fra 
regionerne. 
Også Region Nordjylland er gået i gang med at se på uddannelsessteder og 
uddannelsesforløb. 
Det er vigtigt, at alle regioner sætter gang i processen, men det er næppe muligt for alle 
regioner at overholde den udmeldte tidsplan med krav om indmelding af 
uddannelsessteder og uddannelsesforløb 1. august. Uddannelsesrådets medlemmer 
opfordres til at give en status fra deres region til mødet i august. 
 

3. Uddannelsesrådets opgaver samt uddannelsens opbygning og organisering 
 Oplæg ved Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen 

 
Jan Greves oplæg vedlægges referatet. 
Endvidere gjorde Jan Greve opmærksom på, at spørgsmål om uddannelsens indhold, merit 
m.m. afgøres i nærværende råd og ikke i det nationale råd. 
Økonomi og overenskomstspørgsmål er ikke hjemhørende i rådet. 
Såfremt de 2 uddannelsesråd (Børne og ungdomspsykiatri samt psykiatrien) ønsker at 
møde til fællesdrøftelser, vil dette være muligt. 
Der er ikke sat navne på alle medlemmer af Det Nationale Råd endnu. 
Vi håber, at udkast til bekendtgørelse kommer medio juni. (Et første udkast er udsendt fra 
Sundhedsstyrelsen til Danske Regioner og til Psykologforeningen umiddelbart efter mødet, 
men dette er ikke en officiel høring). 
Rådet skal lave en forretningsorden, herunder med afgørelse af, om rådsmedlemmerne 
skal have en suppleant. 
Rådet var enige om, at der skal laves kurser for de uddannelsesansvarlige, blandt andet for 
at sikre ensartethed i krav til evaluering af kompetencer, men også for at sikre en ensartet 
opfattelse af vejlederrollen og rollen for de uddannelsesansvarlige psykologer. 
Sekretariatet efterlyser bidrag til et uddannelsesprogram for et vejlederkursus. 
Rådet ønsker, at der etableres en logbog for den uddannelsessøgende psykolog. 
Uddannelsesafdelingen i Risskov skal sikre kurserne samt at kurserne evt. fordeles over 
hele landet. Uddannelsesafdelingen er i denne tid i gang med at kontakte psykologer m.fl. 
for at få tilrettelagt kurserne. Kursusbeskrivelser og de konkrete kursusforløb skal 
godkendes i uddannelsesrådet. 
Timetallet for kurserne er en ramme, der kan justeres, hvor det skønnes nødvendigt under 
hensyntagen til den samlede ramme og til økonomiske muligheder. 
Uddannelsesafdelingen er inviteret til at deltage i næste rådsmøde. 

 
Frokost 
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4. Valg af formand for Det psykologfaglige uddannelsesråd 
 På rådets første møde skal der vælges en formand. Formandens opgave er blandt andet at 

sikre løbende psykologfaglig bistand til sekretariatet i enkeltsager samt ved fastlæggelse 
af dagsorden m.v. Formanden varetager rådgivning af sekretariatet mellem møderne i 
uddannelsesrådet. Formanden deltager desuden i møder i Det Nationale Råd for 
Specialpsykologuddannelserne.  
Uddannelsesrådet udpeger selv deres formand, blandt de af regionen udpegede 
medlemmer.  
 
Formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd honoreres og/eller frikøbes svarende 
til ordningen for postgraduate kliniske lektorer/fmd. for uddannelsesråd i den lægelige 
videreuddannelse. Honoreringen er 50.000 kr. årligt. Desuden modtager den ansættende 
afdeling en kompensation/frikøb på 50.000 kr. årligt for arbejde leveret i arbejdstiden. 
Beløbet til frikøb udbetales til den ansættende afdeling, og dækker også udgifter til 
transport, kontorhold etc., som afholdes af arbejdspladsen.  
 
Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen opfordrer alle regionsudpegede medlemmer 
til på forhånd at tage stilling til, om de ønsker at gøre kandidatur til formandsposten og 
evt. afklare dette med egen ledelse.  
 
Birgitte Bechgaard blev valgt for 2 år. 
 
 

5. Meritordningen, regelsæt og ansøgninger 
5.A Orientering omkring regelsættet for meritordningen, antallet af meritansøgninger og 

fordeling af ansøgere på tværs af regionerne. 
 
Der var enighed om, at de ansøgere der blev godkendt i gruppe 1 skal have et brev, hvori 
der står, at de kan tilbydes et lederkurser. Dette skal ikke stå på beviset, og kurset er 
således ikke et obligatorisk krav for at opnå uddannelsesbevis som specialpsykolog. 
 

5.B På grund af et overvældende stort antal meritansøgninger vurderer sekretariatet, at det 
ikke er muligt at gennemgå alle ansøgningerne på mødet. Sekretariatet anbefaler, at 
uddannelsesrådet, på mødet den 27. maj, koncentrerer sig om at tilrettelægge en 
procedure, samt om at vurdere, om regelsættet vedrørende meritoverførsel for gruppe 1 er 
tilstrækkeligt til, at alle ansøgere, der klart er omfattet heraf, kan få meddelt 
meritoverførsel til ny uddannelse.  
 
Sekretariatet ønsker herudover, at uddannelsesrådet tager stilling til hvordan de to 
resterende grupper af meritansøgere skal håndteres. Eksempelvis: 

- Om rådet ønsker at oprette et underråd, der inden næste møde i august har 
foretaget en meritvurdering af de resterende ansøgere  

- Om rådet ønsker at formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd alene 
varetager meritvurderingerne 
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- Om rådet ønsker at dele ansøgningerne op imellem sig. Hvis rådet ønsker denne 
håndteringsmodel anbefaler sekretariatet at alle ansøgninger vurderes af mindst 2 
rådsmedlemmer  

Sekretariatet anbefaler, at uanset rådets valg af procedure for håndtering for de resterende 
meritansøgninger, skal rådet ved næste møde i august være i stand til at fremlægge en 
færdig indstilling vedr. hver enkelt ansøgers meritansøgning. 
 
Referat: 
Der var enighed om, at samtlige håndskrevne ansøgninger returneres med anmodning om, 
at indsende en maskinskrevet ansøgning med ansøgers underskrift og afdelingens 
underskrift. 
På næste møde vurderes gruppe 2 og om muligt gruppe 3. Ansøgninger udsendes til 
rådsmedlemmerne på cd’er med tydelig opdeling i gruppe 2 og gruppe 3. 
Der var enighed om, at skiftes til at forelægge ansøgningerne. 
 

5.C Drøftelse af, om rådet ønsker at supplere de eksisterende meritregler med et mindstekrav 
om eksempelvis x antal års erhvervserfaring for at søge om merit i gruppe 3. 
 
Referat: 
Drøftes på næste møde. 
 

5.D Sagsbehandling af rådte ansøgere, herunder ansøgere i gruppe 1 samt evt. øvrige 
ansøgere, som rådet eller regionerne ønsker at få til behandling. 
(se vedlagte ansøgerliste og cd med ind scannede ansøgninger fra gruppe I) 
 
Referat: 
Ansøgerne i gruppe 1 blev godkendt. 
Der sendes brev til ansøgerne i gruppe 1. Der udstedes først et uddannelsesbevis, når 
bekendtgørelsen er udkommet. 
 

5.E Drøftelse og stillingstagen til hvordan meritordningen skal varetages i fremtiden. 
 
Sekretariatet ønsker at rådet tager stilling til hvordan meritordningen skal varetages i 
fremtiden. Eksempelvis: 

- Om rådet ønsker at der skal være mulighed for at søge om merit eksempelvis hvert 
halve eller hele år, efter en fastsat ansøgningsfrist 

- Om rådet ønsker, at der skal være mulighed for at psykologerne kan ansøge om 
merit løbende uden fastsatte ansøgningsfrister 

- Om rådet ønsker at oprette et underråd, der fremover foretager meritvurderingerne 
på vegne af rådet.  

- Om rådet ønsker at formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd alene 
varetager meritvurderingerne i fremtiden 

- Om sekretariatet på vegne af rådet femover skal varetage ansøgninger om merit 
for ansøgere i gruppe 1, og videresende ansøgninger under gruppe 2 og 3 til et 
underråd eller formanden  
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Referat: 
Der var ønske om, at der kan søges løbende. 
Dette blev ikke endeligt vedtaget. Medtages på næste møde. 
 
 

6. Kommende møder  
 Næstkommende møde i uddannelsesrådet er den 26. august 2010. Mødet forventes afholdt 

i Vejle.  
a. Primær dagsorden er opsamling af de to resterende grupper af 

meritansøgninger, samt orientering og drøftelse af uddannlese og 
kursusprogram for meritordningen.  

b. Uddannelsesafdelingen i Risskov inviteres til at komme med en status 
omkring udviklingen af kurser og præsentation af enkelte kursers indhold 
og opbygning med særligt fokus på meritordningen. 

 
Referat: 
Der var enighed om, at forsøge at få gruppe 2 og 3’s ansøgninger ordnet på møde som 
afholdes fredag den 2. juli kl. 10.00 eller onsdag den 7. juli kl. 10.00. Mødet afholdes i 
Danske Regioner. (Mødet er efterfølgende fastlagt til 2/7 kl. 10 til 16).  
Næste ordinære møde fastholdes til 26/8. Dagsorden omfatter især godkendelse af 
uddannelsessteder og drøftelse af kursusprogram. Øvrige forslag til dagsorden til den 26. 
august godkendes.  
  
Sekretariatet forslår endnu et møde i slutningen af september eller starten af oktober 
2010. Sekretariatet forslår følgende mulige datoer til et heldagsmøde: 29. september eller 
1., 4. eller 6. oktober. 

c. Primær dagsorden er godkendelse af uddannelsessteder og eventuelt 
godkendelse af uddannelsesforløb samt fortsat drøftelse af kususforløb. 

 
Referat: 
Der blev ikke planlagt møder udover 2/7 og 26/8. 
 
  

7.  Evt. 

 
Vedlagt: 
Kopi af adresseliste for rådsmedlemmerne. 
Thomas Jensens oplæg. 
Birgitte Bechgaards oplæg 
Jan Greves oplæg 
 
Den 30. maj 2010  
 
Allis Langvad 


