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Til medlemmerne af det Psykologfaglige 
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri 
 

 

�������������������� �������������������������������������������������������� �������� �!� �!� �!� �!����� ������"������"������"������"����

 27. januar 2011  Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat fra 7. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen 
i Psykiatri fredag d. 21. januar 2011 kl. 10:00-17:00 
 
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), Rita Myhre Andersen (Region 
Sjælland), Vibeke Hansen (Region Midtjylland) og Stine Whitehouse og Rikke Vinding 
(Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen)  

 
1. 10:00-10:20 Godkendelse af referat og dagsorden, samt kort orientering  

Referatet blev godkendt med den rettelse, at Region Syddanmarks udkast til funktionsbeskrivelser 
vil blive rundsendt og sat på dagsordenen til møde i uddannelsesudvalget d. 24. februar 2011. 
Dagsorden godkendt. 
 
Nyt fra Sekretariatet: Det første møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen afholdes d. 28. 
februar 2011, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen er godkendelse af målbeskrivelser. 
Sundhedsstyrelsen har udpeget Per Jørgensen fra Region Midtjylland som formand for Rådet. 
Derudover er der 3 repræsentanterne fra regionerne (Region Nordjylland, Region Sjælland og 
Region Hovedstaden). Liste over rådsmedlemmerne vedhæftes referatet. 
 
Vedrørende det nationale udvalg, der er nedsat til at drøfte funktionsbeskrivelser for 
specialpsykologer, er der stadig ikke helt klarhed over, hvordan dette udvalg skal arbejde og hvem, 
der er repræsenteret. Birgitte Bechgaard har, efter samtale med Eva Ørsted fra Region Hovedstaden, 
fået at vide at udvalget sammensættes af personer fra direktionen.  
 
Der bliver fra Lægelig Uddannelse sat endnu en medarbejder på opgaven med 
specialpsykologuddannelsen, Karen Norberg, som vil tage sig af B&U. 
 
I Region Sjælland har der været møde med psykologerne i regionen med Søren Bredkjær, hvor ca. 
35 ud af 80 mødte op. Der blev udtrykt bekymringer fra psykologerne om besværligheder med at 
søge merit, idet nogle ansøgere oplever modvilje fra arbejdsgiver i forhold til at få ansøgningen 
underskrevet. Søren Bredkjær udtrykte skuffelse over at så få har søgt merit. Der er møde tirsdag d. 
25. januar 2011, hvor det vil blive drøftet videre.  
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Sekretariatet informerer om, at det er muligt at vente med vurderingen af ansøgere i meritgruppe III, 
grundet den omfattende mængde meritansøgninger. Udvalget vil tage stilling til dette på mødet d. 
24. februar 2011. 
 

2. 10:20-12:00 Meritvurderinger 
De foreløbige vurderinger i gruppe I blev gennemgået. Sekretariatet skriver til de ansøgere i gruppe 
I, der mangler supplerende dokumentation.  
 
De foreløbige vurderinger i gruppe II blev gennemgået. Birgitte Bechgaard fordeler sagsbehandler 
til de ansøger, der ikke har fået tildelt en sådan. Sekretariatet skriver til de ansøgere, der mangler 
supplerende dokumentation. 
 
Muligheden for at give merit for dele af suppleringskurser blev drøftet, samt hvilke time-kategorier 
der arbejdes med. Beslutningerne blev ført til hvidbogen. 
 
Sekretariatet sætter numre på de nye ansøgere, og sender en mail med samtlige nye ansøgninger til 
udvalget, så de er samlet og der er overblik. Klaus foreslår udvalgsmedlemmerne at gemme 
dokumentation og nye ansøgninger i en samlet mappe på egen computer, for bedst muligt at holde 
styr på det.  
 
Der blev foretaget meritvurderinger på ansøgere i gruppe II. 
 

12:00-13:00 Frokost 
 

3. 13:00-17:00 Meritvurderinger – fortsat 
Uddannelsesplan for uddannelsesansvarlig i Region Nord blev vurderet. 
 
Der blev fortsat arbejdet med meritvurderinger på ansøgere i grupperne. 
 
Det blev nævnt, at der burde kigges på vejledning til ansøgning, så der ikke kommer for meget 
dokumentation, samt at det fremgår tydeligt at der ikke må søges merit om kurser der er indgået i 
specialistgodkendelse og at der ved underskrift på ansøgning skrives under på tro og love. 
Sekretariatet har indskrevet de rettelser, der på baggrund af udvalgets anbefalinger, fandtes 
nødvendige. Det reviderede ansøgningsskema er opdateret på hjemmesiden og vedhæftes referatet 
til udvalgets orientering. 
 
Udvalget ønskede, at det blev tydeliggjort hvad klinisk ansættelse indebærer i svar til 
meritansøgere. Følgende formulering er indskrevet i skabelonen:  
’I klinisk ansættelse forudsættes, at psykologen får funktioner indenfor udredning, diagnostik og 
behandling.’ 
Sekretariatet har også skrevet et udkast til, hvordan kompetencer svarende til dele af 
suppleringskurser kan opnås og vil blive vurderet ind i skabelonen. 
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4. Eventuelt 
Birgitte Bechgaard informerer om kommende temadag i Region Hovedstaden d. 22. august om 
evidensbaseret psykoterapi. 
 
Sekretariatet sender opdaterede udgaver af centrale dokumenter til udvalget umiddelbart efter 
mødet med dato for opdatering i titlen. Det drejer sig især om målbeskrivelser, foreløbige 
vurderinger, foreløbige behov for meritkurser samt hvidbog. 
 
Sekretariatet nævnte muligheden for at udvalgsmedlemmerne i behandlingen af meritansøgninger 
kan kontakte Stine Whitehouse per mail hvis det skønnes, at der er brug for supplerende 
dokumentation. Herved kan ansøger blive anmodet dokumentation hurtigere, og det ønskede kan 
evt. være udvalget i hænde inden det næstkommende møde.  

  


