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Til medlemmerne af det Psykologfaglige 
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri 
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 19. november  2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Referat fra møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri d. 5. november 2010 kl. 10:00-15:30 (15:30 – 16:30 møde vedrørende kurser i 
Selskab for Psykologisk Psykiatri) 
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 
 
Til stede: Birgitte Bechgaard (Selskab for Psykologisk Psykiatri, fmd.), Ulrik Falentin Sund 
(Region Nordjylland), Rita Myhre Andersen (Region Sjælland), Vibeke Hansen (Region 
Midtjylland), Dorte Brink (Region Syddanmark), Klaus Pedersen (Dansk Psykolog Forening), Stine 
Whitehouse og Rikke Vinding (Sekretariatet). 
 
Per Bjerregaard Knudsen (Region Hovedstaden) havde meldt afbud. 
 
 

1. 10:00-10:15 Godkendelse af referat fra mødet d. 27. september 2010, samt godkendelse 
af dagsorden 

Klaus Pedersen, ny repræsentant for Dansk Psykolog Forening, blev budt velkommen og 
præsenterede sig selv. Han var med ved første møde i udvalget som suppleant for Christian Møller 
(Region Midtjylland). Klaus er formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab, men det er ikke i det 
regi, at han sidder i udvalget.  
Birgitte Bechgaard gennemgik dagsordenen, som blev godkendt. Referatet fra mødet d. 27. 
september 2010 blev gennemgået. Angående decembermødet, så fastholdes den oprindelige aftalte 
dato d. 13. december 2010. Angående muligheden for at få ansøgningerne i papirform har Birgitte 
kontaktet Jan Greve, som har afvist denne mulighed. Det blev kort diskuteret hvad der menes med 
sætningen ’der blev sat præcedens for, at ansøgere bliver bedt om supplerende dokumentation en 
enkelt gang (fra nu) med 30 dages svarfrist.’ på side 3. Det blev afklaret, at er med sætningen 
menes, at Sekretariatet kun rykker ansøgere for supplerende dokumentation en enkelt gang. 
Bekendtgørelsens frist for ansøgninger fra meritansøgere i gruppe I til udgangen af maj 2011 blev 
diskuteret. Sekretariatet klargjorde, at ansøgere, der er kvalificeret til meritgruppe I, kan søge i den 
ordinære meritordning efter fristen. Referatets side 6, punkt 6: ’Risskov-psykologerne’ på side 6 
rettes til ’kursusafdelingen’. Revideret referat fra mødet d. 27. september 2010 vedhæftes dette 
referat, samt lægges på hjemmesiden. Herefter er referatet godkendt.  
 
Der var tvivl om, hvilken supplerende dokumentation de forskellige udvalgsmedlemmer havde 
modtaget, så Sekretariatet fremsender en ny cd til medlemmerne.  
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2. 10:15-10:45 Runden rundt – status i regionerne 
Region Nordjylland har haft travlt med ansøgningerne om godkendelse af  
uddannelsessteder. Afdelingsledelserne er positive og man har et godt samarbejde.  
 
I Region Syddanmark har der har været afholdt to møder siden sidst, det ene møde med overlæger 
omkring ansøgning om godkendelse af uddannelsessteder. Funktionsbeskrivelser er lavet med 
Dorthe, regionens kontaktperson og HR direktøren i Psykiatrien. Region Syddanmark har 4 
ordinære uddannelsesstillinger i 2011.  
 
I Region Sjælland kører det noget tungt og tingene er sat lidt på standby pga. fyringsrunde, hvor 
der skal spares kr. 45 mil. i alt – det vil ramme alle faggrupper. Stormøde udsat til januar, Søren 
Bredkjær vil dog fastholde de 4 uddannelsesstillinger. Beskrivelse af uddannelsessteder har været 
en svær opgave. 
 
Region Midtjylland har holdt møde med HR-chefen, administrationen og regionens repræsentanter 
i uddannelsesudvalgene omkring organisering af uddannelsen. Vibeke har haft møde med en 
uddannelsesansvarlig læge i Risskov Syd. Lisbet Urskov Sørensen er koordinator mellem de 5 
afdelingssøjler i Risskov.  
 
I Region Hovedstaden har der ikke været behov for yderligere møder i arbejdsgruppen vedr. 
ansøgning af uddannelsessteder. Gennemarbejdede ansøgninger for 4 uddannelsessteder er 
indsendt, og har dannet inspiration for andre regioner. Fint arbejde fra RH. Arbejdsgruppen vedr. 
funktionsbeskrivelser afventer, at der nedsættes en national arbejdsgruppe, der har det samme 
formål.  Derfor er der foreløbigt ikke behov for flere møder.  
 
Uden for runden gør Klaus P. opmærksom på, at et centralt punkt i bekendtgørelsen er § 2 
omkring funktionsomudvalget. Det er svært at lave funktionsbeskrivelser inden § 2 er endelig 
formuleret. 
 
 

3. 10:45-11:00 Orientering fra Sekretariatet om seneste nyt, herunder den videre proces 
for målbeskrivelserne samt Psykiatridirektørforum medio oktober 
(ansættelsesprocedure og dimensionering) 

Dimensionering: Psykiatridirektørforum godkendte dagsordenspunkt (vedhæftes referatet). Region 
Syddanmark forpligtede sig til 4 uddannelsesforløb for voksenpsykiatri i 2011. 
Ansættelsesprocedure: Dagsordenspunkt (vedhæftes referatet) blev godkendt i 
Psykiatridirektørforum, hvorved det Psykologfaglige Uddannelsesudvalgs rolle bliver at fagligt 
vurdere ansøgere, hvorefter udvælgelse og ansættelse varetages af regionerne hver især. Interne 
opslag blev diskuteret og udvalgsmedlemmerne aftalte at de hver især går tilbage i deres region og 
undersøger hvordan regionen forholder sig til interne opslag. 
Der ligger en opgave i at udforme en faglig profil for specialpsykologer. Birgitte rundsender den 
faglige profil for speciallæger til udvalgsmedlemmer og udarbejder skrivelse til regionerne vedr. 
vurdering af ansøgere til meritforløb, som diskuteres per mail.  
Bekendtgørelse: Danske Regioner har drøftet med Sundhedsstyrelsen, at § 2 ikke bør ændres i 
ordlyd og det ser ud til, at den oprindelige formulering bibeholdes. 
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Målbeskrivelser: De målbeskrivelser, der foreligger nu er ikke endelige og skal  
indstilles til Sundhedsstyrelsens godkendelse. Antal planlagte kursustimer er ikke  
acceptabel for Sundhedsstyrelsen, idet antallet ligger væsentligt over lægernes  
kursustimer. Klaus og Birgitte nævnte at det burde være afstemt og Sekretariatet kan  
kontakte Ib Andersen for sparring. B&U har nedsat en arbejdsgruppe som laver en indstilling 
angående målbeskrivelser til forelæggelse i Rådet med henblik på indstilling til Sundhedsstyrelsen. 
Sekretariatet fremsender referater fra indledende møder mellem Sundhedsstyrelsen, 
Psykologforeningen og de lægelige selskaber, omhandlende målbeskrivelser til 
udvalgsmedlemmerne til internt brug. Birgitte og Klaus arbejder videre med målbeskrivelserne. 
Revideret procesplan: Målbeskrivelserne skal indstilles til Sundhedsstyrelsen af det Nationale Råd 
og da dette endnu ikke er nedsat, må det forventes, at processen forsinkes. Målbeskrivelserne har 
betydning for at kunne godkende uddannelsesprogrammer samt træffe endelige meritafgørelser i 
gruppe II og III. Sekretariatet er derfor nødsaget til at udarbejde endnu en revideret procesplan, hvor 
stillingsopslag realistisk set først kan laves, når målbeskrivelserne er vedtaget. Forhåbentlig kan 
meritforløb påbegyndes i april 2011 som hidtil planlagt. 
Funktionsbeskrivelser: Psykiatriledelseskredsen har nedsat en arbejdsgruppe som skal drøfte en 
fælles regional beskrivelse af hovedprincipper, snitflader til andre faggrupper samt 
kompetenceniveauer for specialpsykologer. 
 
Angående login til et internt område på hjemmesiden, er det ikke muligt af sikkerhedsmæssige 
årsager. Hvidbog vil (som hidtil) blive omsendt til udvalgsmedlemmerne når der sker tilføjelser 
hertil.   
  
 

4. 11:00-12:00 Godkendelse af uddannelsessteder 
Cd med ansøgninger om godkendelse som uddannelsessted fra de 5 regioner er blevet 
tilsendt udvalgsmedlemmerne. 

 
Region Nordjyllands ansøgning om godkendelse som uddannelsessted blev behandlet. 

 
12:00-12:45 Frokost 12:30-13:15 
 
4.   Fortsat: 12:45-14:45 Godkendelse af uddannelsessteder 13:15-15:05 

Der blev fulgt op på Region Nordjyllands ansøgning vedr. at den uddannelsesansvarlige er i gruppe 
III. Det blev besluttet at den uddannelsesansvarlige skal indsende en uddannelsesplan med henblik 
på opnåelse af godkendelse som specialpsykolog til Udvalgets godkendelse. På mødet den 13. 
december 2010 vil den pågældendes ansøgning blive behandlet og herunder også ansøgning om 
dispensation fra Region Nordjylland.  
 
Udvalget besluttede at ophæve tidligere principbeslutning om, at gruppe III meritansøgere ikke kan 
få dispensation som uddannelsesansvarlige. 
 
Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland ansøgninger 
om godkendelse af uddannelsessteder blev behandlet. Oversigt over Uddannelsesudvalgets 
beslutninger omkring godkendelse af uddannelsessteder fremgår af et særskilt skema, der 
vedlægges referatet. 
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5. 14:45-15:05 Udkast til forretningsorden til drøftelse 
Udkast til forretningsorden vedlægges dagsordenen. 

Punktet blev udskudt til mødet d. 13. december 2010. 
 

6. 15:05-15:30 Endelig kvalificering af gruppe 1, jf. bekendtgørelsens krav om bredde  
Udvalget gennemgik ansøgere i meritgruppe I på baggrund af udvalgsmedlemmernes faglige 
indstillinger. Sekretariatet udarbejder et standardbrev til de ansøgere, der ikke dokumenterer bredde 
i den foreliggende ansøgning. Standardbrevet godkendes af Birgitte. 
 
Det blev diskuteret, om der kan opstilles krav til kriterier for opretholdelse/vedligeholdelse af 
specialpsykologgodkendelsen. Sekretariatet informerede om, Udvalget ikke har kompetence til at 
fastsætte krav og kriterier. 
 
Sekretariatet sender liste over nye meritansøgere, samt ansøgninger til udvalget. Birgitte Bechgaard 
fordeler sagerne mellem udvalgets medlemmer.  
 

7. 15:30-16:30 Kurser 
Opfølgning fra mødet d. 27. september 

Sekretariatet var ikke til stede under dette punkt. Referat fra Birgitte Bechgaard: 
Dorte måtte desværre gå.  
To meritkurser om henholdsvis psykologiske test (projektive test) og psykopatologi blev drøftet på 
grundlag af et udkast fra Birgitte. Der var enighed om, at Birgitte går videre med de to meritkurser 
og drøfter, hvordan det praktisk kan gennemføres med uddannelsesafdelingen. 
 
 

8. Evt. 
 
På næste møde kan eventuelt medtages et punkt om udvalgets vejledning til regionerne i forbindelse 
med kriterier for meritprioritering. 
 
 
 
 
Referent:  
Rikke Vinding og Stine Whitehouse 
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 


