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Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
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10. oktober 2011  Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Dagsorden til 16. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Mødet afholdes hos Danske Regioner, København. Kl. 10:15 – 17:00 
 

Tilstede: 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
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 dagsorden og referat 
2. Runden rundt med nyt fra Regionerne 
3. Orientering fra sekretariatet 
4. Retningslinjer for supervision og audits 
5. Evalueringsstrategi for meritforløb 
6. Kursus portefølje samt drøftelse af kursusindhold  
7. Meritvurderinger  
8. Krav til meritansøgninger  
9. Eventuelt 

 
Referat: 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat 
Til punkt 2 tilføjes nyt fra Dansk Psykolog Forening. Punkt 6 og 7 byttes rundt. 
Referatet er godkendt. 
 
Ad 2) Runden rundt 

• Region Sjælland v. RM: Ansættelsessamtaler d. 11. oktober i distrikt Næstved 
og d. 27. oktober distrikt Roskilde. Meritforløb er slået op og der er 
ansøgningsfrist slut oktober. 

• Region Hovedstaden v. BB: Hvidovre og København holder samtaler sammen 
d. 14. oktober. Amager og Ballerup holder ligeledes samtaler sammen, dato 
vides ikke. Der er besat meritforløb i Hvidovre. 
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• Region Midtjylland v. VH: Der holdes samtaler d. 27. oktober for øst. Det 
vides ikke hvornår der er samtaler for vest. Der er besat én meritstilling, de 
resterende fordeles når ansøgerne har meldt ind til regionens kontaktperson. 

• Region Syddanmark v. DB: Der er indkaldt til samtale d. 12. oktober. 
Meritstillinger er fordelt. 

• Dansk Psykolog Forening v KP: Rammebeskrivelsen for funktionsbeskrivelsen 
er endnu ikke færdig. Ingen regioner har givet tilsagn til orlov under 
uddannelse. DP har igen henvendt sig til regionerne vedr. sagen. 

 
Ad 3) Orientering fra sekretariatet 
Der er en del henvendelser fra meritansøgere både før og efter de modtager deres 
meritafgørelse. Det pointeres, at der ikke er direkte kontakt mellem 
uddannelsesudvalgsmedlemmer og ansøgere da dette vil tage for meget af 
uddannelsesudvalgets tid. 
 
Ad 4) Retningslinjer for supervision og audits for meritforløb 
Uddannelsesudvalget formulerer følgende udkast til retningslinjer for uddannelsesansvarlige 
omkring audits. BB vil undersøge om retningslinjerne kan fremlægges den 31. oktober på 
opfølgningsdagen for de uddannelsesansvarlige specialpsykologer. 
 
Audits for ordinære forløb og meritforløb 
Formålet med audits under uddannelsesforløbet/meritforløbet er at sikre kvalitet og 
progression af kliniske færdigheder. Afvikling af audits planlægges af den 
uddannelsesansvarlige specialpsykolog sammen med uddannelsessøgende/meritansøgeren. 
Under hensyntagen til emnet for audits inddrages relevante psykologer og psykiatere i en 
auditgruppe. Den uddannelsessøgende udvælger i samråd med den uddannelsesansvarlige 
specialpsykolog eller vejleder sager til brug for audits.  
Det tilstræbes, at der lægges en fast struktur for regelmæssig afvikling af audits. Sager skal i 
god tid udsendes til auditgruppen med relevant skriftligt materiale. 
 
Komplicerede sager i forbindelse med audits kan være: komorbiditet (somatisk/psykisk), 
misbrug, udviklingsforstyrrelser, komplekse sociale forhold, behandlingsresistens, 
differentieldiagnostiske vanskeligheder.  
 
Supervision. Hvidbogsbeslutningen på 50 timers supervision pr. år bibeholdes. Supervision er 
defineret og beskrevet i uddannelsesprogrammerne. 
 
Ad 5) Evalueringsstrategi for meritforløb  
Det besluttes, at meritansøgere i gruppe III, der mangler minimum 2 års klinisk praksis skal 
have fuldt attesteret logbog for hoveduddannelsen. Ved ansøgning om 
specialpsykologanerkendelse skal der indsendes attesteret logbog samt kursusbeviser til 
uddannelsesudvalget. 
I samarbejde med den uddannelsesansvarlige lægges der en individuel uddannelsesplan, som 
lever op til kravene i logbogen med særlig vægt på psykopatologisk udredning. I 
uddannelsesplanen skal der tages højde for at et meritforløb kan være kortere end et ordinært 
hoveduddannelsesforløb. I disse tilfælde reduceres kravene tilsvarende. Logbogen skal 
attesteres af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. 
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Der skal fra sekretariatet sendes logbøger til samtlige gruppe III ansøgere samt et følgebrev til 
de i gruppe III der ikke har fået besked om kravet.  
 
Ad 6) Meritvurderinger 
Der laves 3 meritafgørelser. Det besluttes, at vi fremover begrænser meritvurderinger til 3-4 
pr. udvalgsmøde.  
 
Ad 7) Kursus portefølje samt drøftelse af kursusindhold 
Bettina Hansen fra Center for kompetenceudvikling har leveret et oplæg til kursusplan for 
introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Der er bl.a. sat kursusledere på de respektive 
kurser. Bettina Hansen har understreget, at der er mulighed for at komme med 
ændringsforslag til planen. Udvalget gennemgår planen og har ikke umiddelbart nogen 
ændringer i forhold til intro-kurserne. Det understreges, at kompetencecentret bør inddrage 
kursusleder, når dato for kurset fastlægges. 
Mht. forslag til opgaver for hovedkursusleder bemærker uddannelsesudvalget, at man ikke har 
tid til at være tovholder, når kurserne skal arrangeres. Derfor vil stikord til indhold aftales på 
udd.udvalgsmøderne, hvor kompetencecentret er velkomne til at deltage. Det aftales, at BB 
holder har kontakt til Center for Kompetenceudvikling for at justere planen fortløbende. 
 
Ad 8) Krav til meritansøgninger 
Formålet med dette punkt at er udvalgets erfaringer med meritansøgninger bruges til 
forbedringer af ansøgningsskemaet samt forbedringer af vejledningen. Der arbejdes med at 
lave en model for udfyldning af teoriskemaet og en bedre struktur for beskrivelse af kliniske 
erfaringer. 
  
Ad 9) Eventuelt 
Der er ingen punkter til eventuelt. 
 
Næste møde er den 8. november i Vejle. Årets sidste møde i december holdes i København– 
dato aftales på næste møde.  
 
 


