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Til det Psykologfaglige uddannelsesråd for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
 

 

�������������������� �������������������������������������������������������� �������� �!� �!� �!� �!����� ������"������"������"������"����
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Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
 
Mødet fandt sted den 2. juli 2010 kl. 10 – 16 i Danske Regioner. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra 1. møde 

Der er indkommet en enkelt bemærkning fra Klaus Petersen: ” Som jeg forstod det kunne 
deltagerantallet på kurserne reguleres alt efter økonomiske rammer, samt timetallet 
justeres en anelse hvor det skønnes relevant” 

3. Status og opfølgning vedrørende rammer for uddannelsen 
a. Bekendtgørelse om specialpsykologuddannelserne 
b. Revideret tidsplan (brev fra Danske Regioner samt revideret tidsplan vedlagt) 
c. Status i de fem regioner 

4. Meritordning gruppe 2 (og 3) 
a. Afklaring af principielle problemstillinger 
b. Konkret gennemgang og vurdering af ansøgninger (materiale er tidligere udsendt) 

5. Dagsorden og planlægning af kommende møder 
a. Godkendelse af uddannelsessteder (bemærk ændret tidsfrist) 
b. Kursusbeskrivelser og kursustilrettelæggelse 
c. Endelig fastlæggelse af datoer og emner for kommende møder 

i. 26. august 2010 er tidligere udmeldt (hovedemne drøftelse af kurser) 
ii. Oktober (hovedemne godkendelse af uddannelsessteder) 

iii. Ekstra møder vedrørende meritordning? 
 
Til stede:  
Uddannelsesrådet var fuldtalligt, idet også Region Sjælland har indstillet medlem 
Deltagere: Birgitte Bechgaard (fmd.), Nicole Rosenberg, Dorte Brink, Ulrik Falentin Sund, Per 
Bjerregaard Knudsen og Rita Myhre Andersen + Jan Greve (sekretariatet, ref.) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt, idet det blev prioriteret at tage punkt 1-3 inden middag, og herefter nå så 
meget som muligt i punk 4 frem til  time før mødets afslutning mhp at give afsluttende tid til 
punkt 5. 
 
2. Godkendelse af referat fra 1. møde 
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Referatet blev godkendt, idet følgende blev tilføjet: ” Deltagerantallet på kurserne kan 
reguleres alt efter økonomiske rammer, samt timetallet justeres en anelse hvor det 
skønnes relevant” 
 

3. Status og opfølgning vedrørende rammer for uddannelsen 
a. Bekendtgørelse om specialpsykologuddannelserne 

Nicole Rosenberg præsenterede møderække med deltagelse af interessenter i uddannelsen 
(Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Psykolognævnet, Danske Regioner, Psykologforeningen 
og de lægelige psykiatriske specialeselskaber). Hoveddiskussionspunkter blev kort refereret. 
Bekendtgørelsesudkast fremsendes fra Sundhedsstyrelsen til høringsparter i august mhp hurtig 
færdiggørelse og ikrafttræden november 2010.  
 
Bemærkninger fra Uddannelsesrådet: 
� SST kan ikke påtage sig en egentlig tilsynsopgave ift uddannelsen svarende til lægernes 

inspektorordning. Det er en relevant opgave for uddannelsesrådene at sikre en ensartet høj 
standard af uddannelsen. Rådet bør overveje, hvordan det skal foregå. 

� En udfordring for udvikling af psykologrollen i psykiatrien, at der er så store forskelle 
regionalt ift den nuværende rolle.  

� Kursus for uddannelsesansvarlig etc. bør overvejes 
� Udfordring ift til implementeringen lokalt, hvor prioritering og hastighed i planlægning er 

meget forskellig 
� Særlig problemstilling omkring meritoverførsel for gruppe I. SST ønsker en form for 

dokumentation af bredden i uddannelsen i forhold til målbeskrivelsen. Supplerende 
dokumentation kan ikke indhentes, før vi kender kravet til gruppe I i bekendtgørelsen 

� Spørgsmålet om diagnostik er væsentligt. Uddannelsesrådet finder det væsentligt for 
specialpsykologuddannelsen, at varetagelse af diagnostik er en opgave for 
specialpsykologer .Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvor stor 
rolle somatikken spiller -  afhængig af, om man f.eks. er ansat på et akut modtageafsnit eller 
på et distriktpsykiatrisk center eller specialafsnit for psykoterapi.  Somatisk vurdering skal 
indhentes efter behov iht ledelsesbeslutning og kliniske retningslinjer/instruks 

 
b. Revideret tidsplan (brev fra Danske Regioner samt revideret tidsplan vedlagt) 

Bemærkninger fra Uddannelsesrådet: 
� I det væsentlige er forsinkelser i forhold til tidligere udmelding en konsekvens af 

usikkerheden omkring gruppe I meritoverførsel (i høj grad de uddannelsesansvarlige 
specialpsykologer) 

� Særligt et problem, at der ikke er mulighed for at udpege uddannelsesansvarlige 
specialpsykologer, hvilket er forudsætningen for godkendelse af uddannelsessteder. Derfor 
er ansøgning om godkendelse af uddannelsessteder udskudt til 1. oktober (tidligere 1. 
august) 

� Der er behov for at få præciseret endeligt, hvordan man tolker reglerne omkring 
meritordningens konsekvenser for den enkelte. Er psykologer sikret mulighed for 
færdiggørelse efter meritvurdering? Inden for hvilket tidsrum? Evt. skal en mindre gruppe 
finde frem til en formulering, når bekendtgørelsens tekst er kendt. 
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c. Status i de fem regioner 
Bemærkninger: 
� RH:3 akademiske medarbejdere sekretariatsbetjener 4 arbejdsgrupper (2 børne- og 

ungdomspsykiatri og 2 voksne) og en styregruppe. En arbejdsgruppe drøfter 
kompetencebeskrivelser og afgrænsning i forhold til speciallæger. En anden arbejdsgruppe 
drøfter uddannelsessteder og uddannelsesforløb (sammensætning, antal uddannelsessteder i 
forløb etc). Udarbejder forslag til funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig 
specialpsykolog. Central finansiering af 4 uddannelsesstillinger og 8 meritforløb. 
Udgangspunkt for forløb er udveksling mellem afdelinger/afsnit inden for et center. RH er 
langt i processen med konkret planlægning.   

� RSJ: Vender tilbage senere. Der har ikke været afholdt møder med inddragelse af Rita 
Myhre Andersen  

� RSY: Nedsat styregruppe m. ledende overlæger og psykologer samt 
forvaltningsrepræsentant (kontaktperson). Der er endnu ikke lavet mere konkrete planer. 
Gruppen skal udpege uddannelsessteder og drøfte dimensionering. Møde med præsentation 
af uddannelsestilbud  

� RM: Der er endnu ikke udpeget uddannelsessteder. Der er afsat central pulje til 
kursusudgift, men ikke taget stilling til finansiering af stillinger. Mangler aktivitet og styring 
omkring opgaven fra regionens side.   

� RN: Styregruppe med cheflæge, psykologer samt uddannelsesrådsrepræsentant samt 
akademisk medarbejder (kontaktperson). Der er udarbejdet forslag til uddannelsessted (afd. 
Syd, Aalborg) med uddannelsesprogram for hele forløbet. Forventet udbudt 3 forløb. Der er 
afsat midler og processen er langt fremskredet. 

Generelt/opsummerende:  
� Uddannelsesrådets medlemmer/regionerne udveksler informationer så vidt muligt 
� God ide at inddrage uddannelsesansvarlige psykiatere lokalt 
� Vigtigt at uddannelsesrådets medlemmer påtager sig at skynde på processen lokalt, og hvis 

muligt gå med i de lokale arbejdsgrupper. 
� Alle regioner har udpeget en forvaltningsrepræsentant (kontaktperson). Sekretariatet 

udsender navneliste over kontaktpersoner med referatet 
� Sekretariatet kan lægge relevante informationer på 

www.specialpsykologuddannelsen.dk/Uddannelsesrådene (en særlig side for Rådet), hvis 
materialet inklusive referater fra lokale møder (eller et link hertil) sendes til sekretariatet 

 
 
4. Meritordning gruppe 2 (og 3) 

Sekretariatet skriver et brev til alle ansøgere (inkl. gruppe I), om udskydelse af den endelige 
afklaring på grund af, at vi er nødt til at afvente bekendtgørelsen før endelig afgørelse om 
meritoverførelse. Det skal fremgå, at der kan være behov for supplerende dokumentation også fra 
ansøgere i gruppe I afhængigt af bekendtgørelsens ordlyd.   

a. Afklaring af principielle problemstillinger 
Oplæg fra Birgitte Bechgaard vedhæftes. Der var enighed om, at det er vigtigt at sikre kvalitet i 
uddannelsen, men også at Rådet er nødt til at være pragmatisk i en overgangsfase. Der blev ikke 
truffet klare afgørelser i forhold til oplæggets temaer, men drøftelsen gav et grundlag for at vurdere 
ansøgninger mere konkret. 
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Generelle beslutninger i øvrigt: 
� Hvis man har konkret ledelseserfaring i gruppe II, men ingen uddannelse, tilbydes et 

ledelseskursus. Hvis ingen ledererfaring, skal man have kursus. 
� Meget korte kurser (1-3 timer) kan kun indgå som supplement, men ikke i sig selv gøre det 

ud for teoretisk uddannelse inden for et område 
 

b. Konkret gennemgang og vurdering af ansøgninger (materiale er tidligere 
udsendt) 

Der udarbejdes indstilling for hver enkelt psykolog ud fra forarbejde fra rådsmedlemmer (alle 
ansøgninger gennemgået og fremlagt af to medlemmer). Renskrives efter drøftelse i Rådet og 
indsendes til sekretariatet, som herefter varetager kontakt til ansøgere. Mindre tvivlsspørgsmål 
herunder afklaring vedr. supplerende dokumentation håndteres mellem sekretariat og formand. 
 
Fortsat behandling ved næste møde: 
� vurderes i grupper, således at der skelnes mellem sikre vurderinger, næsten sikre, større 

usikkerhed.  
� Nogle ansøgere anmodes om fornyet ansøgning inkl. bilag (ansøger nr. 46, 74, 75 0g 71). 

Hvis rådet ved gennemgang af ansøgninger finder behov for yderligere indhentning af 
materiale bedes dette meddelt sekretariatet for at fremme processen og undgå unødige 
forsinkelser. 

� I alt 11 ansøgninger blev gennemgået og vurderet på mødet. 
 
5. Dagsorden og planlægning af kommende møder 

a. Godkendelse af uddannelsessteder (bemærk ændret tidsfrist)  
Der bliver behov for større møde i Uddannelsesrådet i oktober 
b. Kursusbeskrivelser og kursustilrettelæggelse 
Det er en væsentlig kollegial forpligtelse for psykologer at medvirke til gennemførelse af 
kurserne såvel i specialeregi (sparring og rådgivning om kursustilrettelæggelse og –
udvikling m.v.) som på enkeltpersonniveau (som undervisere). Det er en udfordring at 
sikre en høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. 
Birgitte foreslår en model for rådgivning og sparring med kursustilrettelæggerne:  
Uddannelsesrådets medlemmer går ind i videreuddannelsesrådet under Selskabet for 
Psykologisk Psykiatri, og kommer gennem dette råd med forslag til kursernes indhold og 
form. Forslagene videregives til kursustilrettelæggerne, der fremlægger et 
uddannelsesprogram med skriftlige delkursusbeskrivelser, som efterfølgende skal 
konfirmeres i Uddannelsesrådet.  
For kursustilrettelæggerne vil det givet vis være en fordel, at det her i opstartsfasen er 
de samme mennesker, der er i uddannelsesrådet og i uddannelsesrådet.  
For uddannelsesrådet vil det kunne give nogle interessante diskussioner i gruppen. 
Målet er at udnytte den viden, der er i uddannelsesrådet til at få designet nogle gode 
kurser, der både kan udnytte og integrere de forskelle, der måtte være mellem 
landsdelene.  
 
c. Endelig fastlæggelse af datoer og emner for kommende møder 

i. 26. august 2010 er tidligere udmeldt (hovedemne drøftelse af kurser) 
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Rådet vil endvidere fortsætte gennemgang af individuelle meritvurderingsansøgninger 
jf. dagens møde. 

ii. Oktober (hovedemne godkendelse af uddannelsessteder) 
Der blev ikke fastsat yderligere mødedatoer. 


