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Til medlemmerne af det Psykologfaglige 
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
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 10. maj 2011  Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat af 10. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen 
i Psykiatri onsdag den 27. april 2011 kl. 10:00-17:00 (16:00 – 17:00 i selskabsregi).  
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.  
 
Til stede: Per Bjerregaard Knudsen (Region Hovedstaden), Birgitte Bechgaard (fmd., Selskabet for 
Psykologisk Psykiatri), Ulrik Falentin Sund (Region Nordjylland), Dorte Brink (Region 
Syddanmark), Klaus Pedersen (Dansk Psykolog Forening), Vibeke Hansen (Region Midtjylland), 
og Stine Whitehouse (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Der var afbud fra: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland) 
 

1. 10:00 – 10:10 Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt med ændring af punkt 2, se nedenfor.  
 
Referat fra 9. møde blev godkendt.  
 
De næste 2 møder er planlagt til den 17. maj 2011 i Vejle (afbud fra Per) og den 24. juni 2011 i 
København (afbud fra Dorte og Vibeke).  
 
Der planlægges heldagsmøde den 23. august 2011 kl. 9 - 16 i København med henblik på 
meritvurderinger. 
 
Heldagsmøde med henblik på vurdering af ansøgninger tirsdag den 13. september 2011 i Vejle.  
 

 
2. 10:10 – 10:40 Runden rundt fra regionerne og sekretariatet  

Punktet udgik og blev erstattet af gennemgang af gruppe 1 ansøgere med henblik på udsendelse af 
meritsvar og uddannelsesbeviser. 
 
 

3. 10:40 – 12:00 Godkendelse af uddannelsesprogrammer/uddannelsessteder 
 

a. Region Nordjyllands uddannelsesprogram blev drøftet og godkendt med enkelte 
ændringsforslag, som blev aftalt mundtligt samt under forudsætning af godkendelse af 
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dispensation for, at den uddannelsesansvarlige ikke er specialpsykolog. Dette forudsætter 
fremsendelse af uddannelsesplan, der kan godkendes af udvalget.  

b. Region Midtjyllands uddannelsesprogrammer blev drøftet og godkendt med enkelte 
ændringsforslag, som blev aftalt mundtligt. Godkendelsen skete dog således, at Vest blev 
godkendt under forudsætning af godkendelse af dispensation for, at den 
uddannelsesansvarlige ikke er specialpsykolog. Dette forudsætter fremsendelse af 
uddannelsesplan, der kan godkendes af udvalget.  

 
 

12:00-12:45 Frokost 
 
4. 12:45 – 14:30 Godkendelse af uddannelsesprogrammer/uddannelsessteder – fortsat 

 
c. Region Syddanmarks uddannelsesprogrammer blev drøftet og godkendt under forudsætning 

af angivelse af, hvem der skal være uddannelsesansvarlig. Dorte sikrer supplering af 
uddannelsesprogrammerne, som fremsendes samlet på ny med angivelse af ovenstående.  

d. Region Hovedstadens uddannelsesprogrammer blev drøftet og godkendt. Dog skal angives 
hvem der skal være uddannelsesansvarlig på de enkelte uddannelsessteder.  

e. Region Sjællands uddannelsesprogrammer blev drøftet og godkendt. Dog skal angives hvem 
der skal være uddannelsesansvarlige. Derudover skal 4. år i Næstved ændres, så det ikke 
indeholder så mange delforløb, der nok kolliderer med bekendtgørelsen.  

 
Generelt for alle regioner gælder, at det skal fremgå af uddannelsesprogrammet, at den individuelle 
uddannelsesplan skal indeholde tidsangivelse for opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer. Det 
skal endvidere fremgå, at den uddannelsessøgende psykolog sammen med hovedvejlederen har 
ansvaret for løbende at opdatere porteføljen/logbogen, herunder sørge for opdaterede registreringer 
vedrørende godkendte kompetencer. Endeligt skal det fremgå, at den uddannelsessøgende har pligt 
til at orientere den uddannelsesansvarlige, hvis der er vanskeligheder med progression i 
uddannelsesplanen. Sekretariatet skriver ind i svarbrevene til regionerne, der hvor det ikke allerede 
fremgår.  

 
5. 14:30 – 16:00 Drøftelse af revurderinger og indhentelse af supplerende dokumentation, 

jf. mail sendt fra Birgitte Bechgaard den 13. april 2011 
 
Det blev besluttet, at gruppe 2 får mail forfattet af Birgitte og Klaus samt at gruppe 3 får kort 
besked om, at afgørelse kan forventes i løbet af efteråret 2011. Sekretariatet afventer at modtage de 
endelige formuleringer inden disse sendes ud.  

 
Fortsættelse af pkt. 5 (referent: BB): Udvalget ser på revurderingerne i gruppe II og forslag til breve 
til gruppe II drøftes og rettes til. BB sender ny udgave af brevene til udvalget med henblik på 
kommentarer og endelig godkendelse.  
Revurderinger af gruppe II fortsættes på næste møde.  

 
6. 15:50 – 16:00 Eventuelt 

 
  


