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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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 29. september 2010  Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat af møde i det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri d. 27. september kl. 10:00-17:00, 
 
Mødet blev afholdt på Middelfart Sygehus, lokale 1 i stuen, P.V. Tuxens Vej, 5500 Middelfart  
 
Til stede: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland), Per Bjerregaard Knudsen (Region 
Hovedstaden), Vibeke Hansen (Region Midtjylland), Ulrik Falentin Sund (Region 
Nordjylland), Dorte Brink (Region Syddanmark), Birgitte Bechgaard (Selskab for 
Psykologisk Psykiatri), Stine Whitehouse og Rikke Vinding (Sekretariatet for 
Specialpsykologuddannelsen). 
  
  

1. 10:00-10:30 Velkomst/godkendelse af referat og dagsorden, status fra Sekretariatet  
(herunder krav om at den uddannelsesansvarlige skal være specialpsykolog samt mulighed 
for fremsendelse af meritansøgninger i papirform) 

 
Præsentationsrunde. Vibeke Hansen er nyudpeget repræsentant for Region Midtjylland. Nicole 
Rosenberg er fratrådt som repræsentant for Dansk Psykolog Forening. Der bliver udpeget en ny 
repræsentant af Dansk Psykolog Forening.  
 
Dagsordnen blev godkendt. 
 
Referatet blev godkendt, og man drøftede i den forbindelse hvidbogen. Sekretariatet undersøger, om 
der kan laves en intern indgang på hjemmesiden, hvor rådsmedlemmerne kan få adgang til 
hvidbogen. Alternativt bliver hvidbogen vedhæftet fremtidige referater. Det blev besluttet, at 
generelle beslutninger fremtidigt bliver ført til hvidbogen løbende under meritvurderingerne. Der 
bør endvidere være adgang til B&U´s hvidbog, da det giver mulighed for at udvikle ensartet 
praksis, hvor det findes relevant.  
 
Det blev nævnt, at der ved meritvurdering skal fokuseres mere på bredden i klinisk erfaring og 
muligheden for at kræve kliniske forløb ved manglende bredde hos ansøger. Referatet er godkendt. 
 
Mødet den mandag d. 13. december kan evt. rykkes til tirsdag d. 14. december. Birgitte Bechgaard 
giver endelig besked til Sekretariatet herom snarest. 
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Kriterier for dispensation for uddannelsesansvarlige, der endnu ikke er Specialpsykolog i Psykiatri 
afgøres af rådet. Man besluttede, at det kun er ansøgere i gruppe II, der har mulighed for at få 
dispensation.  
 
Rådets efterspørgsel om at få ansøgninger i papirform blev afvist af Sekretariatet, da elektronisk 
sagsbehandling skal understøttes af offentlige myndigheder. Rådet beder Birgitte Bechgaard rette 
henvendelse til Jan Greve med henblik på fremtidigt at modtage ansøgningerne i papirform.  
 
Status fra Sekretariatet:  
Møde med kontaktpersonerne i regionerne d. 16. september: Nye kontaktpersoner i 3 ud af 5 
regioner. Regionerne har en meget differentieret prioritering af opgaven omkring organisering af 
Specialpsykologuddannelsen. På mødet drøftede man bl.a. dimensionering og ansættelsesprocedure. 
Endvidere brugte man en del tid på erfaringsudveksling mellem kontaktpersonerne.  
 
Dimensionering af uddannelsesforløb – der er ikke truffet endelig afgørelse herom, men det 
overvejes, om regionerne har indmeldt nok forløb til at starte ordinære forløb i 2011. Konvertering 
af stillinger til uddannelsesstillinger blev diskuteret og der blev udbedt yderligere debat herom. 
Signalværdien i at komme i gang med uddannelsen understreges af rådet. Der er møde i 
Psykiatridirektørforum medio oktober, hvor danske regioner vil forsøge at få svar angående 
dimensionering.  
 
Ansættelsesprocedure: På dagsorden til mødet i Psykiatridirektørforum medio oktober. Sekretariatet 
har lavet udkast til to modeller for ansættelses/indstillingsprocedure, hvor Uddannelsesrådet har 
hhv. indstillingsret eller screeningsmulighed i forhold til ansøgere. Der skal udarbejdes en faglig 
profil for specialpsykologer, enten af uddannelsesrådet eller det faglige selskab. Den faglige profil 
skal indehold kriterier til at vurdere ansøgeres egnethed til at gennemføre uddannelsen. Orientering 
om ansættelsesprocedure sættes på dagsordenen til mødet d. 5. november 2010. 
 

2. 10:30-11:00 Kort status fra de enkelte regioner 11:15-11:40 
 
Der var en længere diskussion om processen for implementering i de forskellige regioner og de 
frustrationer der opleves i forbindelse hermed. Rådet finder det utilfredsstillende, at der er så 
differentieret prioritering og arbejdsstrukturer i de forskellige regioner. Uddannelsesrådet finder det 
bekymrende, at der ikke er tilstrækkelig organisation og logistik for arbejdet med uddannelsen i alle 
regioner. 
 
 

3. 11:00-12:00 Meritvurderinger 11:45-12:45 
 
Indledningsvis diskuteredes procedure for meritvurdering. Man har i sekretariatet drøftet, hvordan 
uddannelsesrådet sikrer, at gruppe 1 ansøgerne har en tilstrækkelig klinisk bredde, jf. formuleringen 
i den kommende bekendtgørelse. Man mener, at det at arbejdsgiver har underskrevet en ansøgning 
hvor psykologrollerne er udfyldt, er tilstrækkelig dokumentation for klinisk bredde. Ansøgere i 
gruppe I gennemgås på næste møde d. 5. november med henblik på endelig godkendelse, jf. 
bekendtgørelsens formulering om klinisk bredde. Det aftaltes, at der i Sekretariatets noter over 
foreløbige meritvurderinger skrives, hvem der har været sagsbehandler på ansøgeren. Det aftaltes 
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endvidere, at bedømmelsesskemaer vedrørende vurdering af de enkelte ansøgere bruges som interne 
arbejdsdokumenter, samt at disse journaliseres i sekretariatet med henblik på brug ved eventuelle 
fremtidige klager.  
 
Der blev sat præcedens for, at ansøgere bliver bedt om supplerende dokumentation en enkelt gang 
(fra nu) med 30 dages svarfrist. 
 
Ansøgere vurderet på møde d. 02.juli 2010 blev gennemgået: Vurderinger af ansøger nr. 25, 29, 35, 
38, 47, 50, 57, 59 og 73 er godkendt af rådet. Ansøger nr. 12 er tidligere gennemgået i gr. I, men 
hører under gr. II; ny vurdering godkendt. Sekretariatet følger op på manglende dokumentation for 
ansøger nr. 25, 35, 43, 46, 74, og 75.  
 

4. 12:00-12:45 Frokost 12:45-13:15 
 

5. 12:45-15:00 Meritvurderinger 13:15-15:45  
 
Ansøger nr. 68, 23, 60, 49, 31, 48 og 77 blev vurderet. 
 
Sekretariatet følger op på supplerende dokumentation fra ansøger nr. 37, 68, 60, 48 og 77.   
 

6. 15:00-16:30 Drøftelse af kurser (fortsat fra 3. møde 26.08.10) 
 
Sekretariatet var ikke til stede under dette punkt, da drøftelse af kurser sker i regi af Selskab for 
Psykologisk Psykiatri. Referent Birgitte Bechgaard. 
 
Der var opbakning til den tidligere foreslåede model om, at vi drøfter indholdet i kurserne under 
videreuddannelsesudvalget i Selskabet for Psykologisk Psykiatri. Der var dog usikkerhed om, 
hvor meget ekstra arbejde, det ville medføre. Vi tilstræber, at kursusdrøftelsen kan foregå i 
forlængelse af rådsmøderne. Birgitte påtager sig ansvaret for, at der udarbejdes oplæg om de enkelte 
kurser, som udvalget drøfter. Birgitte vil være tovholder og kontaktperson i forhold til Risskov-
psykologerne. Hvis 1-2 vil være sparringspartnere i udarbejdelsen af kurserne vil det være en god 
ide, men der vil ikke være noget krav om dette. Uddannelsesrådets opgave er, når kurserne er 
færdigudarbejdet, endelig at godkende dem. 
 
Der blev udleveret girokort og remindere om, hvordan man bliver medlemmer af Selskabet. 
Vi startede med at se på to af de kurser, som der i merit-delen vil blive behov for: psykologisk 
undersøgelse og psykopatologi. Udkast fra Birgitte blev drøftet kort, og udvalget opfordres til at 
sende kommentarer til Birgitte. 
 
Vi vil til mødet d. 5. november 2010 se på ledelseskurset. Dette kursus skal vi samarbejde med 
B&U om. Birgitte har sendt oplæg til B&U (Gunvor Brandt og Anette Anbert), så de kan arbejde 
videre med det. Har endnu ikke hørt fra dem, men vil rykke, så vi kan have deres del med til mødet 
i november. 
 
For alle meritkurserne kommer vi til at være fleksible og tage dele ud af det kursus, der skal bruges 
til uddannelsen. Det kan så blive forskellige dele, vi tager ud og laver kursus om, afhængig af hvad 
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der er brug for, når vi ser de enkelte ansøgeres behov. Det kan betyde, at vi laver flere meritkurser 
f.eks. inden for psykopatologi. På det punkt adskiller vi os vist fra B&U, der ang. vil lave "alt eller 
intet kurser". Vi talte også om, at meritkurser kan tages andre steder end i vores regi. 
 

7. 16:30-17:00 Evt. 
 


