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Referat fra 17. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

 
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 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykolog uddannelsen 
 
Afbud: 
Ulrik Falentin Sund, Region Nord 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
2. Kursusplanlægning, indhold, opgavefordeling, tilmelding og betaling 
3. Orientering fra sekretariatet 
4. Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
5. Proces for udarbejdelse af kompetencekort/kompetenceskemaer 
6. Definition af de 7 psykologroller.  
7. Meritvurderinger 
8. Eventuelt 
 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Begge dele blev godkendt. 
 
Ad 2 Kursusplanlægning, indhold, opgavefordeling, tilmelding og betaling 
Udvalget havde besøg af konsulenterne fra Center for Kompetenceudvikling (CfK), som skal stå 
for gennemførelse af uddannelsesforløbene på specialpsykolog uddannelsen. Følgende emner 
blev drøftet: 
- status på I-forløb og meritkurser 

der var gennemgang af både I-forløb og meritforløb mhp. opdatering. Så snart aftaler vedr. 
tidspunkt, undervisere og undervisningssted er på plads, skal oplysningerne ligge på 
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hjemmesiden. Flow chart blev runddelt. Udvalget blev bedt om at forholde sig til hvordan 
kurserne kan lægges i en logisk rækkefølge, gælder for både H-forløb og meritforløb. 

- godkendelsesprocedure for kurser 
materiale (indhold, cv for underviser) sendes til udvalgets kommende møde eller til 
udvalgets formand, som evt. delegerer. 

- samarbejdsaftale 
Udvalgets yderligere in-put til aftalen er, at udvalget giver forslag til undervisere, som CfK 
kontakter mhp. aftale om undervisning. Udkast til aftalen er vedlagt referatet. Det blev ikke 
drøftet på mødet, da udvalget ikke havde haft mulighed for at drøfte det inden mødet. 

- fagligt niveau 
Flere undervisere har spurgt til, hvor det faglige niveau i undervisningen skal ligge. 
Udvalget er enige om at I-forløbet godt kan svare til specialist niveau, 
(Psykologforeningen), men henviste i øvrigt til den skrivelse udvalget har udformet til CfK, 
og som BB har sendt dem.  

 
Ad 3 Orientering fra sekretariatet 
Et udkast til Rammebeskrivelse for specialpsykologers funktioner er blevet drøftet og besluttet i 
psykiatridirektørkredsen. Beskrivelsen skal på Danske Regioners papir inden udsendelse til 
regionerne. Sekr. vil rykke for, at dette sker. 
På mødet i psykiatridirektørkredsen var indstillet et forslag til dimensionering af 
specialpsykologuddannelsen for 2012. Indstillingen blev fulgt. 
På samme møde var indstillet et forslag til økonomi i forbindelse med afholdelse af kurser på 
specialpsykologuddannelsen. Indstillingen blev fulgt. 
 
Opsamling fra kursusdag den 31. oktober for de uddannelsesansvarlige. Bred enighed om at kurset 
har været godt. 
 
Ad 4 Runden rundt fra regionerne og Dansk Psykologforening 
Status på ansættelsesrunden: 
Region Sjælland: 2 stillinger opslået og besat i Næstved og 2 i Roskilde. Vedr. meritforløb har man 
modtaget 3 ansøgninger fra Roskilde og 1 fra Næstved. Man har anvendt standardkontrakt ved 
besættelse af uddannelsesstillingerne. 
Region Midtjylland: De opslåede stillinger er besat. Meritforløb er ved at blive opslået. 
Region Hovedstaden: Oprindeligt var opslået 4 uddannelsesstillinger, men samlet har man ansat 5 
psykologer, idet et af de opslåede forløb er dubleret. Man har forestillet sig at tilbyde 11 
meritforløb, men der bliver måske reelt tale om et mindre antal, 5 forløb.  
Region Syddanmark: De 6 opslåede uddannelsesstillinger er besat, heraf er de 5 stillinger på plads 
med kontrakter. Man gennemfører 8 meritforløb, som er på plads. 
Region Nord: Der er ansat 3 i uddannelsesstillinger. 
 
Dansk Psykolog Forening: Funktionsbeskrivelse er på plads, jf. ovenstående fra mødet i 
psykiatridirektørkredsen. 
 
Portefølje, incl. logbog lægges på hjemmesiden.  
 



SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 
 
 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

Der var indgået et spørgsmål fra Region Nord om etablering af meritforløb på H-forløb for 
psykologer, som har for meget kursus- og klinisk erfaring til at et I-forløb giver mening og for lidt 
erfaring til at et meritforløb kan gennemføres indenfor rimelig tid. Udvalget vurderer at det 
principielt godt kan lade sig gøre, men at det må bero på en konkret vurdering. 
 
BB havde fremsendt forslag om at få dispensation i fht, at en uddannelsessøgende d. 1.12.11 kan 
fortsætte sin ansættelse på lukket afsnit, hvor hun på det tidspunkt har været 11 mdr. i stedet for at 
starte på åbent afsnit. Man var enige om, at hvis pågældende var yderligere ½ år på lukket afsnit 
med start 1.12.11, havde hun haft det år, en udd.søgende iflg, Region H’s uddannelsesprogram skal 
være på lukket afsnit.  
Der var også enighed om at behandle sådanne sager på en fleksibel måde. 
 
Ad 5 Kompetencekort/kompetenceskemaer  
Udvalget drøftede hvordan kompetencekortene skal udformes – der er enighed om at man ikke vil 
lave overflødigt materiale. Det med dagsordenen udsendte materiale kan anvendes som inspiration 
samt at man orienterer sig i allerede eksisterende materiale på de respektive afdelinger. 
 
Udvalget efterspurgte kort fra specialuddannelsen i psykiatri – materialet er vedlagt dette referat. 
 
Ad 6 De 7 psykologroller 
Punktet blev ikke behandlet. Udvalget finder i øvrigt de beskrevne roller i målbeskrivelsen for 
dækkende. 
 
Ad 7 Meritvurderinger 
Der blev lavet opfølgning på 4 ansøgninger samt fordeling af makkerpar på 4 nye ansøgninger. 
 
Ad 8 Eventuelt 
Udvalget enes om at der ikke holdes flere møder i 2011. 
Følgende møder er aftalt i 2012: 
17. januar, København, Danske Regioner 
8. marts, Vejle, HR-huset 
2. maj, København, Danske Regioner 
Evt. 19. juni, Vejle, HR-huset 
 
Alle dage kl. 10.15-17.00.   
 

 
 


