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Referat fra 11. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:15-16:50 
 
Mødet blev afholdt i HR-huset, Boulevarden 76, 1. sal (sekretariatets mødelokale), 7100 Vejle, 
mødelokale 5204. 
 
Til stede: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland), 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: Per Bjerregaard Knudsen (Region Hovedstaden)  

 
1. 10:15-10:30 Godkendelse af referat og dagsorden 

 
Der tilføjes et punkt omkring procedure for udvælgelse af ansøgere til meritforløb samt tilføjelse 
under punkt 3 omkring supervision.  
 
Referat fra 10. møde blev godkendt med enkelte ændringer.  

 
2. 10:30-11.00 Opfølgning på godkendelse af uddannelsesprogrammer 

 
Region Sjælland: Sekretariatet har talt med Rita, som har kontaktet regionens kontaktperson. Man 
vil gerne lave om på år 4 i Næstved, således at året består af to 6 måneders forløb.  
Rita oplyste vedrørende forløbet i Roskilde, at 3. år på kompetencecentret ikke indeholder 
patientkontakt, og dermed klinisk arbejde i væsentlig grad. Uddannelsesudvalget besluttede på den 
baggrund, at forløbet ikke kan godkendes som det ser ud på nuværende tidspunkt. Sekretariatet 
afventer at modtage nye uddannelsesprogrammer fra Roskilde og Næstved. Rita sørger for drøftelse 
med den regionale kontaktperson.  
 
Region Midtjylland: Der er indsendt nye programmer fra Risskov. Sekretariatet har modtaget 
bemærkninger fra Vest, og vil bede kontaktpersonen om at indsende nye programmer, hvor 
ændringerne er tilføjet.  
 
Region Nordjylland: Ulrik søger for, at der fremsendes uddannelsesprogrammer med de aftalte 
ændringer.  
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Region Hovedstaden: Birgitte tager kontakt til kontaktpersonen mhp. at sekretariatet modtager 
programmer med angivelse af hvem der skal være uddannelsesansvarlig. 
 
Region Syddanmark: Dorte har drøftet, at der skal ske tilføjelser til uddannelsesprogrammerne med 
kontaktpersonen, som sender nye uddannelsesprogrammer til sekretariatet.  
 

3. 11:05-12:00 Meritvurderinger og herunder evt. forhåndsgodkendelse af kurser 
 
Udvalget drøftede muligheden for forhåndsgodkendelse af kurser. Man valgte på nuværende 
tidspunkt ikke at forhåndsgodkende kurser. Når kursuspakken er færdiglavet, kan man evt. overveje 
at forhåndsgodkende kurser.  
 
Supervision: Udvalget drøftede rundsendt skema som evt. kan bruges til meritansøgernes 
oplysninger om supervision. Udvalget tilrettede skemaet, som skal sendes til de ansøgere, der skal 
supplere deres oplysninger om supervision.  
 
Udvalget drøftede ordlyden af de breve, der skal sendes til gruppe 2 ansøgere om supplerende 
dokumentation/oplysninger. Birgitte sender den endelige udgave af brevene til sekretariatet, som 
snarest sender brevene ud til ansøgerne. Samtidig sendes breve til gruppe 3 om forlænget 
sagsbehandlingstid.  
 
Sekretariatet oplyste, at uddannelsesbeviserne nu er klar til udsendelse til gruppe 1. Dette vil blive 
gjort snarest.  
 
Det aftaltes, at hvidbogen med seneste opdateringer sendes til Birgitte til godkendelse.  
 
Alle ansøgere, der skal have brev nr. 2, skal have skema over supervision, dog ikke rækkerne test 
og intervention. Alle ansøgere, der skal have brev nr. 3, skal have hele skemaet for supervision.  
 

12:00-13:00 Frokost 
 
3.a. Nyt punkt omkring udvælgelse af ansøgere til meritforløb 

 
Uddannelsesudvalget drøftede oplæg fra Region Hovedstaden omkring ansættelsesprocedure ved 
besættelse af meritforløb. Det blev drøftet, at ansættelse i meritforløb kan ske efter forskellig 
procedure i de enkelte regioner, enten lokalt på de enkelte afdelinger, eller efter central procedure 
indenfor regionen. Det er op til den enkelte region, hvorvidt man ønsker en centraliseret proces eller 
lokal proces omkring ansættelse.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede hvorvidt supplerende ansættelse skal ske på godkendte 
uddannelsessteder. Det blev besluttet, at dette ikke bør være et krav, da det besværliggør processen 
for meritforløbene, og da det ikke er et krav ifølge bekendtgørelsen.  
 

4. 13:00-16:50 Meritvurderinger – fortsat 
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Uddannelsesudvalget fortsatte med meritvurderingerne fra sidste gang. Gruppe 2 blev gjort færdig 
således at der er klarhed omkring behov for supplerende dokumentation. For en del af gruppe 2 kan 
der sendes afgørelser på nuværende tidspunkt. 
 
Udvalget behandlede enkelte ansøgninger i gruppe 3.  
 

 
5. Eventuelt 

 
Uddannelsesudvalget i Børne- og Ungdomspsykiatri har vedtaget hvidbogsbeslutning vedrørende 
minimumskriterier for gruppe III, se hvidbogen 
.  
Uddannelsesudvalget overvejer inden næste møde om lignende kriterier kan indføres for 
vurderingerne i Psykiatri.  
 
Indtil næste møde fremsendes dokumentation løbende til uddannelsesudvalget. 
 
Næste møde afvikles som tidligere aftalt i København den 24. juni 2011 fra kl. 10 – 17.  
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