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Referat 
13. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Mødet afholdes i Danske Regioner, København Ø 
 
Tilstede: 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Per Bjerregaard Knudsen, Region Hovedstaden 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening 
Birgitte Bechgaard, Selskab for Psykologisk Psykiatri 
Karen Norberg, sekretariatet for specialpsykologuddannelsen (ref.) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
2. Runden rundt blandt regionerne samt eventuel orientering fra Psykologforeningen 
3. Orientering fra sekretariatet 
4. Uddannelsesprogrammer godkendes endeligt 
5. Drøftelse af sagsgang for faglig prioritering af ansøgere til ordinære forløb 
6. Drøftelse af sagsgangen for behandling af klagesager. Aktuel klagesag behandles. 
7. Meritvurderinger gruppe II og III  

 
Ad 1) 
Referat og dagsorden er godkendt, dog med den bemærkning, at udvalget startede med pkt. 5, da 
referenten pga. flyaflysning var forsinket.   
 
Ad 2) 
Der er ingen bemærkninger fra regionerne. 
Psykologforeningen ved KP beretter at der ved European Kongres of Psykology 2011 i Istanbul var 
stor international bevågenhed på specialpsykologuddannelsen samt for processen med at oprette og 
implementere uddannelsen. 
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Ad 3)  
Sekretariatet orienterer om den igangværende ansættelsesrunde til specialpsykologuddannelsen 

Specialpsykologuddannelsen

•Opslag af stillinger på de regionale hjemmesider samt psykologjob.dk og Psykolog Nyt (15. 
august)

•Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning til sekretariatet (1. september)

•Ansøgninger sendes til det psykologfaglige uddannelsesudvalg (uge 35/36)

•Møde i uddannelsesudvalget med henblik på vurdering af ansøgninger (13. september)

•Ansøgninger inkl. vurderinger sendes til de regionale kontaktpersoner (uge 37)

•Gennemførelse af regional ansættelsesprocedure inkl. evt. samtaler (uge 38 – uge 43) 

•Meddelelse om tilbud/afslag på ansættelse fra regionen (Senest i uge 43) 

•Meddelelse om ansatte specialpsykologer til sekretariatet fra regionerne (ultimo november

•Uddannelsesstart 1. december 2012

Ansættelsesprocessen 2011

 
Alle ansøgninger sendes på CD rom samt som ZIP mail til uddannelsesudvalgsmedlemmerne. 
Ansøgningerne fordeles i 5 mapper en for hver region. Hvis ansøgeren har søgt i flere regioner 
lægges filen ind i hver regionsmappe. Filerne gemmes som PDF. 
 
Ad 4)  
Uddannelsesprogrammer er nu endeligt godkendte, med undtagelse af Region Midtjylland. De 
godkendte programmer sendes til sekretariatet. På hjemmesiden skrives ”udkast” ved de regionale 
uddannelsesprogrammer, der endnu ikke er færdigreviderede eller godkendt. Proceduren er at 
uddannelsesprogrammerne godkendes endeligt på mødet d. 6. oktober 2011.  
De uddannelsesansvarlige specialpsykologer skal først fremgå af uddannelsesprogrammerne når de 
er godkendte specialpsykologer. Der sigtes mod, at alle uddannelsesansvarlige er opført i 
uddannelsesprogrammerne inden 1. december 2011 
 
Sekretariatet kontakter Jacob Møller Jørgensen (Kontaktperson Region Midtjylland) med henblik på 
at uddannelsesprogrammerne færdiggøres. 
 
OBS Uden for referat: vi skal være opmærksomme på, at nogle af de udd.ansvarlige skal indsende 
uddannelsesplan. 
 
Ad 5)  
Vurdering af ansøgere til ordinære forløb drøftes generelt. 
Autorisation (obligatorisk), og gerne ansat i psykiatrien i 1-2 år.  
Enighed om, at motivation, personlig drive og måske også samarbejdsevner er svære at vurdere ud 
fra den skriftlige ansøgning, og at udd.udvalget primært må se på den faglige del af ansøgningen.  
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Resten må vurderes i en personlig ansættelsessamtale. 
Enighed om, at erfaring med psykopatologi og diagnostisk udredning skal prioriteres højt.  
Men også interessen for psykologisk behandling og andre klassiske psykologopgaver er vigtig, for 
at vi kan beholde vores særkende som psykologer. 
Alder – både biologisk alder og jobanciennitet er svære at lave principper om, og ligeledes om 
ansøger i forvejen har en specialistgodkendelse fra DP. 
Akademisk profil, såsom at have skrevet artikler, deltaget i forskningsprojekter o.l. var der ikke  
enighed om, hvor højt skal vægtes. F.eks. hvordan skal en Ph.d’er der har skrevet afhandling om et 
psykologisk-psykiatrisk emne, men aldrig været ansat i psykiatrien vægtes i forhold til en psykolog, 
der har været ansat i den psykiatriske klinik i 4 år? Dette må vurderes individuelt.  
 
Ad 6)  
Det besluttes at inddele indsigelser mod meritafgørelser i 2 kategorier: beklagelser samt egentlige 
klager modtaget af Sundhedsstyrelsen. 
Beklagelser sendes til BB, KP samt sagsbehandlerne 
Egentlige klager modtaget af Sundhedsstyrelsen sendes til hele udvalget. 
 
Den aktuelle klage er behandlet. BB reviderer svaret på klagen ud fra udvalgets kommentarer og 
sender det til sekretariatet som sender til Sundhedsstyrelsen. 
 
Der orienteres om 2 skriftlige og 1 mundtlig beklagelser og svarbrev gennemgås og vedtages med 
få ændringer, som BB sender til KN. Svar sendes med sekretariatet som afsender.  
 
Ad 7) 
Meritvurderinger gruppe II og III  
 
Supplerende dokumentation sendes for gruppe II til BB, KP samt sagsbehandlerne.  
For gruppe III sendes supplerende dokumentation til sagsbehandlerne.  
 
Til hjemmesiden. Alle der har et særligt ønske om fremskynding kan bede om hurtig vurdering ved 
at henvende sig til sekretariatet. 
 
Standartformulering omkring supervision i supervisionsbrev skal ændres. Sker i samarbejde mellem 
BB og KN. Herefter sendes brev til ansøgerne hvor der rettes op på fejlen. 
 
Sekretariatet følger op på de enkelte regioners proces for meritforløb. Der sendes status ud til 
Uddannelsesudvalget. 
 
Ad 7) 
Eventuelt 
Udvalget tager ikke stilling til forespørgsler vedr. forhåndsafgørelser af kurser, men henviser til, at 
vi følger de samme regler som psykologforeningen mht. krav til undervisere og til akademisk 
deltagelse (max.25%) – samt til at der inden for det næste år vil komme kurser i vores regi og at vi 
lægger målbeskrivelser på hjemmesiden for de enkelte kurser. 
 
Møde den 13. september i Vejle 
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den 20. september Vejle 
den 6. oktober København 
den 8. november Vejle 
 
Hvidbog: tilføj bl.a. ”ved erfarne psykologer træffes individuelle afgørelser om supervision” 
Hvidbog deles op så voksen er adskilt fra BogU 
Forbedring af arbejdsgangen for meritvurderinger 
Send ”foreløbige vurderinger” skemaet ud med referatet og med dato for og indhold af, hvornår og 
hvad der er sendt til ansøger. 


