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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

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

 
 

Referat af møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri d. 13. december 2010 kl. 10:00-15:00 (15:00-16:00 møde i selskabsregi) 
 
Mødet blev afholdt i HR-huset, Boulevarden 76, 1. sal (sekretariatets mødelokale), 7100 Vejle, 
mødelokale 5204. 
 
Til stede: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland), Vibeke Hansen (Region Midtjylland), Birgitte 
Bechgaard (Selskab for Psykologisk Psykiatri), Per Bjerregaard Knudsen ( Region Hovedstaden), 
Klaus Pedersen (Dansk Psykolog Forening), Dorte Brink (Region Syddanmark), Rikke Vinding og 
Stine Whitehouse (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Ulrik Falentin Sund (Region Nordjylland) havde meldt afbud. 
 

1. 10:00-10:15 Velkomst, godkendelse af referat og dagsorden 10:30-10:45 
Dagsorden blev godkendt. Der blev ført enkelte rettelser til referat fra d. 5. november 2010, 
hvorefter dette blev godkendt. Revideret referat vedhæftes dette referat. Arbejdspapiret om 
godkendelse af uddannelsessteder blev godkendt med en enkelt ændring.  
  
Det blev kort diskuteret, hvordan processen med funktionsbeskrivelserne vil blive. Der er taget 
initiativ til, at der nedsættes en national arbejdsgruppe i Psykiatridirektørkredsen, bestående af 
primært vicedirektører. Stine Whitehouse vil være med til møderne. Det bekymrer udvalget, at der 
muligvis ikke er psykologer repræsenteret i arbejdsgruppen. 
 

2. 10:15-10:30 Runden rundt: nyt fra regionerne 10:30-10:45 
I Region Midtjylland har de tre uddannelsesansvarlige (2 fra psykiatrien og 1 fra B&U) haft møde 
med HR og kontaktpersonen fra Region Midtjylland. Det er fra HR blevet meddelt, at der nedsættes 
en styregruppe i regionen, hvor der bl.a. skal være repræsentation af læger fra hver søjle i Risskovs 
nye struktur, samt repræsentation fra de uddannelsesansvarlige psykologer. Der vil under 
styregruppen blive nedsat arbejdsgrupper. Der vil formentlig blive afholdt møde i styregruppen i 
januar 2011. 
 
I Region Syddanmark har der været afholdt et møde i følgegruppen, hvor der særligt blev 
diskuteret funktionsbeskrivelser, som er udarbejdet af uddannelsesansvarlige psykologer og HR-
medarbejdere. Der var nogle spørgsmål angående målbeskrivelserne i forhold til psykoterapeutiske 
kompetencer, bl.a. supervision. Der skal være opmærksomhed omkring, hvordan det formuleres i 
funktionsbeskrivelserne, så man ikke tager udgangspunkt i, at de uddannelsessøgende psykologer er 
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specialiseret i psykoterapi. Udvalget drøftede dette og overvejelserne vil indgå i udvalgets videre 
arbejde. Det aftaltes, at der på 8. møde i uddannelsesudvalget (d. 24. februar 2011) medtages et 
punkt om funktionsbeskrivelser, særligt status fra den nationalt nedsatte arbejdsgruppe, jf. punkt 1 i 
referatet. Dorte Brink rundsender Region Syddanmarks udkast til funktionsbeskrivelse.  
 
Omstrukturering/nedskæringer i Region Sjælland betyder, at der ikke er noget nyt at berette i 
forhold til specialpsykologuddannelsen siden sidst. 
 
Der er intet nyt fra Region Hovedstaden. 
 
 

3. 10:30-10:45 Nyt fra Sekretariatet 10:45-11:15 
Særligt om bekendtgørelsens betydning for udvalgsarbejdet, samt procesplanen. 

Udvalget hedder nu Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri (ikke uddannelsesråd, som tidligere betegnet), jf. bekendtgørelsen. Det Nationale Råd er 
med bekendtgørelsen kommet til at hedde Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Der er møde i 
Psykiatridirektørforum den 16. december, hvor regionernes repræsentanter i rådet skal vælges. Det 
forventes, at første møde i rådet afholdes i januar 2011.  
 
I forhold til meritvurderinger afventes endelig godkendelse af målbeskrivelserne, som Birgitte 
Bechgaard og Ib Andersen har arbejdet med. Det er Sundhedsstyrelsen, der godkender 
målbeskrivelserne efter indstilling fra Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Kursustimerne skal 
indskrives i målbeskrivelserne. Birgitte Bechgaard sender udkast til Sekretariatet, der indskriver 
kursustimer. Udkastet vil dernæst blive rundsendt til kort maildrøftelse i udvalget inden det 
forelægges rådet.  
 
Procesplanen forventes godkendt på psykiatridirektørforum den 16. december 2010, og vil blive 
sendt til udvalgsmedlemmerne umiddelbart herefter. Der skrives ud til meritansøgere om forventet 
afgørelse, når procesplanen er godkendt. 
 
Meritkursus i ledelse og kursus til uddannelsesansvarlige psykologer vil blive afviklet i juni 2011. 
Procedure for ansættelse af meritforløb blev drøftet.  
 

4. 10:45- 12:15 Meritvurderinger 11:15-12:15 
Ansøger nr. 66, 70, 71, 76 og 78 fra Region Syddanmark, og nr. 52 (kommende 
uddannelsesansvarlig i Region Midtjylland), samt nr. 37, 52, 88, 90, 109 og Camilla 
Poulsen ønskes behandlet forlods. Derudover behandles nye ansøgere i meritgruppe I, 
såfremt der er tid hertil. De ansøgere, der endnu ikke har fået tildelt sagsbehandler, fordeles 
af formanden inden mødet. 

 
Der blev drøftet procedure for vurdering af gruppe III ansøgere. Der vil blive samlet op sidst på 
mødet i forhold til kriterier herfor. 
 
Der blev vurderet 4 meritansøgninger. 
 
Sekretariatet følger op på de ansøgninger, hvor udvalget udbeder yderligere dokumentation.  
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12:15-13:00 Frokost 
 
5. 13:00-14:00 Meritvurderinger, fortsat 13:20-14:00 

Der blev vurderet 6 meritansøgninger. 
 
Sekretariatet fører til det fælles ansøgningsskema, at der skal noteres bilagsnummer på 
dokumentation, der anføres i bilag 2 (om kurser). Det skal fremgå tydeligt af ansøgningsskemaet, at 
man ikke må ’genbruge’ kurser fra specialistuddannelse; Sekretariatet tjekker op på dette. 
 
Meritvurderingerne bliver indskrevet på skema for meritvurderinger, der vedhæftes referatet.  
 

6. 14:00-14:30 Brev vedr. vurdering om merit og meritsvar – standardbreve 
På baggrund af udvalgets drøftelser per mail har formanden udarbejdet et brev til 
regionerne vedr. vurdering af meritansøgere til ansættelse (vedhæftet dagsordenen). Brevet 
ønskes drøftet inden godkendelse. 
Sekretariatet har, med rådgivning fra formanden, udarbejdet udkast til skabeloner til 
meritsvar, til udvalgets godkendelse. 

 
Standardbrev til meritsvar om fuld og delvis merit blev drøftet og ny udgave af delvis merit vil 
blive lavet.   
 

7. 14:30- Møder 2011 
Der bliver i 2011 behov for følgende møder: 

- Januar/februar: meritvurderinger, samtlige ansøgninger (i hvert fald gr. I og II) 
- Februar/marts: endelige meritafgørelser i forhold til målbeskrivelserne 
- April: Behandling af ansøgninger om godkendelse af uddannelsesprogrammer 

 
Fredag d. 21. januar 2011 kl. 10-17 i København afholdes møde, hvor dagsordnen kun kommer til 
at omfatte meritvurderinger. 
 
Torsdag d. 24. februar 2011 kl. 10-17 (16-17: kurser) i Vejle (særligt meritvurderinger) 
 
Torsdag d. 17. marts 2011 kl. 10-17 (16-17: kurser) i København (særligt meritvurderinger) 
 
Onsdag d. 27. april kl. 10-17 (16-17: kurser) i København: Uddannelsesprogrammer 
 

8. Eventuelt 
 
9. 15:00-16:00 Kurser (i selskabsregi) – referent: Birgitte Beckgaard 

 
Birgitte havde udsendt tre kursus-beskrivelser inden mødet. To af dem: Psykiatrilov og 
forvaltningslov samt psykofarmaka var kursusbeskrivelser fra Region H, som kunne være kurser, 
som udd.rådet godkendte og som blev udbudt til "meritterne". De to kurser er betydeligt billigere 
end tilsvarende fra region Midt. Spørgsmålet er, om de også kan bruges som kurser på uddannelsen. 
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Birgitte mener godt, det kan lade sig gøre, og refererer til, at  en model med andre kursusudbydere 
har været beskrevet i papirer fra Danske Regioner.   
Det tredje kursus omhandlede et 30 timers kursus om ledelse, administration og samarbejde, 
specielt rettet mod meritterne, udarbejdet af Risskov udd.afd., Anette fra B&U og Birgitte.  Der var 
en del kritik, som bl.a. gik på at beskrivelsen var noget uoverskuelig, ikke teorineutral og heller ikke 
opdateret i fht nyere viden - bla. om organisationsteorier. Der vil blive arbejdet videre med kurset.  
 

 
 


