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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
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Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
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 2. september 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat fra 3. møde i Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 26. august 
2010 
 
Til stede: 
Birgitte Bechgaard (fmd), Dorte Brink, Ulrik Falentin Sund, Rita Myhre Andersen 
Fra sekretariatet: Stine Whitehouse og Jan Greve (ref.) 
 
Afbud:  
Per Bjerregaard Knudsen, Nicole Rosenberg, Christian Møller Pedersen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra 2. møde 
3. Drøftelse af forretningsorden for uddannelsesrådet 
4. Drøftelse af udkast til Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer 
5. Status fra de enkelte regioner 
6. Drøftelse af ansættelsesprocedure 
7. Drøftelse af forslag om skrivelse til psykiatridirektørerne 
8. Møde med uddannelsesafdelingen, Risskov, om kursusafvikling 
9. Fortsat behandling af ansøgninger om meritvurdering 
10. Planlægning af kommende møder 
11. Eventuelt 

 
Referat 
Stine Whitehouse præsenterede sig, og sin funktion som sagsbehandler med administrativt ansvar 
for Specialpsykologuddannelsen. Udover Stine tilknyttes en praktikant, Rikke Vinding. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 2. møde 
Christian Møller Pedersen deltog i mødet.  
S. 4: RN: ”og læger” slettes i første sætning.  
 
Opfølgning på referat: 
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� Flere psykologer har tilsyneladende ikke har modtaget det brev, der er sendt til 
meritansøgere. Det kan være et problem, at udsendelser til mange opfattes som spam. Brevet 
vedhæftes referatet til orientering. 

� Beslutninger vedrørende meritvurdering samles i ”hvidbog”. Herunder blev det på andet 
møde besluttet, at TR erfaringer ikke er meritgivende til den teoretiske uddannelse. 

� Sekretariatet skal sikre, at der bliver skrevet konklusion vedr. de enkelte meritvurderinger. 
 
Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger. Et revideret referat vedhæftes. 
 
3. Drøftelse af forretningsorden for uddannelsesrådet 
Det blev vedtaget, at sekretariatet udarbejdet et udkast til forretningsorden til næste møde i 
samråd med formanden. Udkastet tager udgangspunkt i det eksempel på forretningsorden, som 
var vedlagt dagsordenen. 
� Vedrørende suppleanter: Der blev fremført både fordele og ulemper ved brug af suppleanter. 

Imod på nuværende tidspunkt taler især, at rådet er nyt, og at det er væsentligt med en 
kontinuitet i linjen bl.a. omkring meritvurdering. Beslutningen blev, at ved forfald på 
enkeltmøder er der ingen suppleanter, men ved længere tids forfald (afgøres af formanden) 
bør der udpeges suppleant. Suppleanten skal være udpeget af den udpegende 
region/forening/selskab.  

� Formål og sammensætning: Der anføres en formålsbeskrivelse (f.eks. som fire første pinde i 
det udsendte eksempel på forretningsorden). Opgaverne listes som i bekendtgørelsens § 6 
stk. 1. Opgaverne tilføjes: Vurdere og indstille ansøgere til uddannelsesforløb (forudsætter 
en delegering af indstillingskompetencen). 

� Sammensætning jf. bekendtgørelse. Tilføjes afsnittet om suppleanter. Medlemmer udpeges 
for en periode på 4 år. Første periode fra 2010. Alle medlemmer skal have 
hovedbeskæftigelse i hospitalspsykiatrien. Hvis et regionsudpeget medlem skifter region, 
skal der ske nyudpegning. Mulighed for indkaldelse af observatører.  

� Mulighed for nedsættelse af råd. 
 
4. Drøftelse af udkast til Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer 
Rådet er endnu ikke formelt nedsat i Sundhedsstyrelsens opfattelse, jf. at bekendtgørelsen først 
træder i kraft i november. Derfor er rådet ikke høringspart. Sekretariatet vil udarbejde 
høringsbidrag, som sendes til Danske Regioner. Rådets bemærkninger inddrages heri.   
§ 3 stk. 3: Det er uhensigtsmæssigt, at indføre så detaljerede beskrivelser i målbeskrivelsen, idet 
godkendelsesproceduren for en målbeskrivelse er langvarig og omfattende. Mere dynamisk 
proces for godkendelse af kurser etc. nødvendig. 
§ 5 Selskaberne skal være repræsenteret 
§ 13 Det er usmidigt med krav om to ansættelsessteder, hvis et ansættelsessted kan dække alle 
kompetencer. Hertil kommer, at det er uhensigtsmæssigt at bygge kravene op om 
ansættelsesforhold, jf. også, at organisationsforholdene er meget forskellige.  
Også i § 13 erstattes ansættelsessted af et krav om, at bredden opgaver og funktioner skal sikres  
§ 23 stk. 3, Ønsker at forlænge fristen til og med 2011.  
 
Sekretariatet nævner i sit høringsbidrag, at det er drøftet med de to uddannelsesråd.  
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5. Status fra de enkelte regioner: 
Danske Regioner har modtaget foreløbige indmeldinger fra regionerne om planlagte antal forløb 
i de enkelte regioner. Den foreløbige indmelding er ikke bindende, men vil danne grundlag for 
en drøftelse på regionspsykiatrimødet den 2. september. 
- Region Sjælland: Har iværksat processen med beskrivelsen af uddannelsesforløb. Et 

problem, at sengeafdelinger i nogle centre ikke har tilknyttet psykologer, hvilket kan 
vanskeliggøre sikring af den fulde bredde i funktionsvaretagelse og evt. også i forhold til 
diagnosegrupper  

- Region Hovedstaden: Arbejder videre i både arbejds- og styregrupper. Arbejdet med 
konkrete uddannelsesforløb er langt, men dog endnu ikke ledelsesgodkendt. De enkelte 
centre har vurderet i forhold til målbeskrivelsen, hvordan de dækker målbeskrivelsens 
kompetencer. De fleste dækker hele målbeskrivelsen inden for et center.  

- Region Nordjylland: Arbejder videre i både arbejds- og styregrupper. Arbejder nu med den 
konkrete beskrivelse af forløbene. Drøfter herunder evalueringsmetoder. 
Funktionsbeskrivelser for specialpsykologer drøftes. Behov for en koordination på 
landsplan. 

- Region Syddanmark: Der har været holdt første møde i følgegruppe, som har fået 
kommissorium. Drøfter også funktionsbeskrivelser 

- Region Midtjylland: Ikke repræsenteret på mødet 
 
Funktionsbeskrivelser er som udgangspunkt arbejdsgivers forpligtelse, ligesom de enkelte 
arbejdsgivere har retten til at udarbejde denne. Den Danske KvalitetsModel stiller krav om, at der 
foreligger funktionsbeskrivelser for alle ansatte.  
Der skal udarbejdes uddannelsesprogrammer, som skal sikre, at psykologen i uddannelsesforløb kan 
opnå alle kompetencer i målbeskrivelsen, og at der er tilstrækkelig og relevant supervision. Heri 
skal også alle delforløb, fokuserede ophold m.v. beskrives. 
 

6. Drøftelse af ansættelsesprocedure  
7. Drøftelse af forslag om skrivelse til regionspsykiatridirektørerne 
Det anbefales, at Uddannelsesrådet vurderer ansøgninger til både ordinære forløb og til 
meritforløb mhp godkendelse af de konkrete uddannelsesforløb og mhp indstilling til ansættelse 
i de ordinære forløb på et ensartet grundlag. Dette meddeles til Danske Regioner mhp drøftelse i 
regionspsykiatridirektørkredsen. 
 
Rådet mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt overblik over, hvor mange 
ansøgere, der vil være til hhv. i- eller h-forløb. Der skrives derfor ikke brev herom til 
regionspsykiatridirektørerne på nuværende tidspunkt. Når de konkrete ansøgninger foreligger, 
kan der udarbejdes en indstilling om etablering af forløb. Hensynet er især kravet til 
holdstørrelser i kurserne. 
 
 
8. Drøftelse af kurser med uddannelsesafdelingen, Risskov (Pia Kelberg deltog under 

punktet) 
Rosa Greve var forhindret i at deltage i mødet. Som hovedregel vil det være hende, der er 
kontakten til uddannelsesrådet i Psykiatri, mens Pia Kelberg har den tilsvarende funktion i 
forhold til Børne- og Ungdomspsykiatrien. De to arbejder dog sammen om udviklingen. 
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Der blev afholdt møde før sommerferien mellem Uddannelsesafdelingen, Birgitte Bechgaard og 
en repræsentant for det psykologfaglige uddannelsesråd i Børne- og Ungdomspsykiatrien.  
 
Pia Kelberg uddelte oversigtsdiagrammer over kursusforløb (vedhæftet). Det fremgår, at der er 
stor overensstemmelse mellem kurserne i merituddannelsen og kurserne i hoveduddannelsen. 
Der er dog også mindre forskelle, der skal håndteres, herunder i psykologiske 
behandlingsmetoder og vedrørende ledelse mv., og endvidere er der i meritordning krav om 
kursus i vejledning og supervision, som normalt er placeret i introduktionsuddannelsen.  
Der er en stor udfordring ift. at sikre, at kurserne dækker målbeskrivelsen, og i at finde ud af, på 
hvilke kurser, de enkelte kompetencemål skal placeres.  
 
Alle kurser beskrives med udgangspunkt i de kompetencemål, der fremgår af målbeskrivelsen. 
Selve kursusbeskrivelsen følger de retningslinjer, som SST har udarbejdet for 
kursusbeskrivelser i den lægelige videreuddannelse.  
 
Rådet henstiller til Uddannelsesafdelingen, at de sikrer beskrivelser, således at 
introduktionsuddannelsens kurser kan iværksættes fra foråret 2011. Sideløbende beskrives 
meritkurser med en prioritering af de kurser, hvor der er størst behov.  
 
Det drøftes kort, at der fortsat vil være brug for lokalt baseret undervisning, casediskussion, 
artikelgennemgang mv.  
Rådet laver rammebeskrivelse af indhold for hvert kursus. Desuden udpeges for hvert kursus en 
person fra rådet som primære kontaktperson. Herefter udarbejder Uddannelsesafdelingen en 
konkret kursusbeskrivelse. 
 
Sekretariatet anbefaler, at der indlægges en introduktionsdag, som udover introduktion til 
uddannelsen såvel klinisk som teoretisk indeholder teoretisk oplæg om praksislæring og 
dialektikken mellem teori og praksis i denne type uddannelse. 
 
Der er behov for at få konkretiseret kravene i de meritkurser, hvor timetal adskiller sig fra 
hoveduddannelsens kursus, herunder kursus i ledelse, administration og samarbejde, som er et 
af de først nødvendige jf. meritvurderingerne. Sekretariatet fremsender i den forbindelse 
læringsmål fra de lægelige kurser i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse (vedlagt). 
 
9. Meritvurderinger fortsat fra 2. møde 
Udskydes til septembermødet på grund af tidspres. 
 
10. Planlægning af kommende møder 
- møde vedrørende meritvurdering samt fortsat drøftelse af kurser (10-15 forbeholdt 

meritvurdering): mandag, den 27. september kl. 10-17 (Vejle).  
- Møde vedrørende godkendelse af uddannelsessteder og fortsat drøftelse af kurser: fredag, 

den 5. november kl. 10-16 (Kbh.)   
- Foreløbig reservation: mandag, den 13. december 2010 (Vejle) kl. 10-15 
 
11. Eventuelt 
- krav til uddannelsesstederne: Beskrivelse, kunne som minimum indeholde: 
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o Beskrivelse af det samlede uddannelsesforløbs fordeling på uddannelsessteder 
(funktioner/afsnit/afdelinger) 

o Beskrivelse af vejlednings- og supervisionsforhold på hvert uddannelsessted samt 
beskrivelse af uddannelsesansvar for det samlede forløb 

o Præsentation af hvert uddannelsessted 
� Patientgrundlag 
� Arbejdsform (ambulant, åben/lukket sengeafsnit osv.) 
� Bemanding, herunder især antal specialpsykologer og psykologer 

o Fordeling af ansvar for evaluering af kompetencer på de enkelte uddannelsessteder 
og halvår/år i forløbet 

Birgitte vil sende skabelonen for den ansøgning, som RH arbejder med som muligt grundlag for en 
skabelon. Sekretariatet udarbejder skabelon, som sendes til de enkelte regioner. 


