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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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 30. juni 2011  Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat fra 12. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri fredag den 24. juni 2011 kl. 10:00-17:00 
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, København.  
 
Til stede: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland), Per Bjerregaard Knudsen (Region 
Hovedstaden), Birgitte Bechgaard (fmd., Selskabet for Psykologisk Psykiatri), Ulrik Falentin Sund 
(Region Nordjylland), Klaus Pedersen (Dansk Psykolog Forening), og Stine Whitehouse og Birte 
Mikkelsen (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Der var afbud fra: Dorte Brink (Region Syddanmark) og Vibeke Hansen (Region Midtjylland)  

 
 
1. 10:00-10:15 Godkendelse af referat og dagsorden 

 
Dagsordnen for mødet og referat fra 11. møde blev godkendt uden ændringer.  

 
2. 10:15-10:45 Runden rundt, herunder opfølgning på godkendelse af 

uddannelsesprogrammer samt eventuel orientering fra Psykologforeningen  
 
Region Sjælland: Rita oplyste, at det reviderede uddannelsesprogram fra Næstved ikke er blevet 
ændret korrekt. Klaus nævnte, at der i programmerne mangler at stå diagnostisk udredning under 
hoveduddannelsen, punkt 3.2, samt under punkt 4.3 vedr. kompetenceudvikling. Rita tager kontakt 
til den regionale kontaktperson, som fremsender programmerne igen til endelig godkendelse.  
 
Region Nordjylland: Ulrik har læst programmerne med ændringer. De kan godkendes.  
 
Region Hovedstaden: Man afventer at modtage oplysninger i uddannelsesprogrammerne om, hvem 
der skal være uddannelsesansvarlig.  
 
Da samtlige reviderede programmer ikke var sendt ud inden mødet, blev det besluttet, at samtlige 
uddannelsesprogrammer sendes til udvalget, når de endelige programmer er modtaget i 
sekretariatet. Udvalget får deadline til 15. august 2011 til at indsende deres endelige godkendelse.  
 
Klaus oplyste, at Sundhedsstyrelsen har udsendt SKS-koder, der kan bruges til registrering af 
psykologydelser i somatik og psykiatri. 
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3. 10:45-10:55 Orientering fra sekretariatet (bl.a. status på kommende ansættelsesrunde 

for specialpsykologer i Psykiatri) 
 

Sekretariatet oplyste, at der i uge 26 vil blive sendt beviser ud til de godkendte meritansøgere. 
Dokumentationsbreve til gruppe 2 vil blive sendt ud i løbet af uge 26 og uge 27.  
 
Det blev aftalt, at sekretariatet, når man skriver til gruppe 3 om sagsbehandlingstiden, desuden skal 
skrive til ansøgerne, at de har mulighed for at søge ordinære forløb, også selvom de har ansøgt 
merit. 
 
Det blev endvidere aftalt, at sekretariatet tilføjer de allerede vedtagne kursuskrav til de enkelte 
meritansøgere i brevene med suppleringskrav. På den måde har meritansøgerne et billede af, hvad 
de mangler på teorisiden. Desuden skal der til de ansøgere, der skal gennemføre et nedsat 
kursustimetal skrives, at de skal sikre, at målbeskrivelsens krav opnås ved gennemgang af det 
forkortede kursus.  
 
Vedrørende den forestående ansættelsesrunde oplyste sekretariatet, at regionernes kontaktpersoner 
er blevet bedt om at indmelde til sekretariatet, hvilke forløb der ønskes opslået den 15. august med 
ansøgningsfrist den 1. september og ansættelsesstart den 1. december 2011.  
 
Jobannoncen bliver bragt i Psykolog Nyt den 19. august 2011, men vil kunne findes på 
www.psykologjob.dk fra den 15. august 2011. Sekretariatet kontakter Psykolog Nyt med henblik 
på, om de vil skrive noget om uddannelsen i bladet, der kommer den 19. august 2011.  
Annoncerne vil desuden blive bragt på regionernes hjemmesider samt på 
www.specialpsykologuddannelsen.dk fra den 15. august 2011.  
 

4. 11:05-11:30 Faglig profil (vedhæftet udkast fra Birgitte Bechgaard) samt 
ansøgningsskema (vedhæftet skema, som er godkendt af kontaktpersonerne) 

 
Det fremsendte forslag til faglig profil blev drøftet, og det blev aftalt, at den faglige profil laves 
færdig i prosaform af Birgitte og Per og derefter sendes til sekretariatet senest i løbet af uge 27.  
 
Udvalget påbegyndte drøftelse af, hvordan de skal rangere ansøgerne. Skal der alene ske en faglig 
vurdering, eller skal udvalget også vurdere faktorer som personligt drive, motivation osv.? Birgitte 
har lavet fagligt vurderingsskema til brug for udvalgets vurdering af ansøgerne, som var sendt ud 
med dagsordnen. På næste møde den 23. august, sættes et punkt vedrørende hvordan udvalget vil 
vurdere ansøgere på dagsorden. Birgitte gjorde på mødet opmærksom på, at personlig drive og 
motivation bedst vurderes ved den personlige ansættelsessamtale, som foregår regionalt. 
Uddannelsesudvalget kan på næste møde drøfte, hvorvidt udvalget alene skal forholde sig til den 
faglige vurdering af ansøgningen.  
 
Det blev aftalt, at når udvalget skal rangere ansøgerne, skal ansøgerne deles op i regioner, så 
ansøgerne rangeres i 5 grupper svarende til de regioner, hvortil der er søgt uddannelsesforløb.  
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5. 11:30-12:00 Minimumskriterier for gruppe 3 
 
Børne- og ungeudvalgets hvidbogsbeslutning om minimumskriterier for gruppe III blev drøftet og 
følgende blev vedtaget som minimumskrav til gruppe 3 ansøgerne:  
 
1) Autorisation 
2) minimum 2 års ansættelse i psykiatrien, heraf mindst 1 år efter autorisation 
3) kliniske og teoretiske kompetencer svarende til minimum introduktionsuddannelsen 
 
 

12:00-13:00 Frokost 
 

6. 13:00-16:45 Meritvurderinger 
 
Udvalget fortsatte vurdering af gruppe III ansøgere. Afgørelser blev skrevet i skema over foreløbige 
afgørelser.  
 
Der blev besluttet, at når ansøger kun skal gennemføre en del af et suppleringskursus, skal ansøger 
sørge for, at målbeskrivelsens kompetencer, som skal erhverves på kurset, er opnået.   

 
7. 16:45-17:00 Eventuelt 
 

Dato for næste møde er den 23. august 2011 i København. Desuden er der aftalt møde den 13. 
september 2011 i Vejle.  


