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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

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

 
 

Referat fra 8. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen 
i Psykiatri torsdag den 24. februar 2011 kl. 10:15-16:50 
 
Mødet blev afholdt i Vejle.  
 
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). 
 
Afbud fra: Rita Myhre Andersen (Region Sjælland) 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt med enkelte ændringer. Det godkendte referat 
lægges på hjemmesiden www.specialpsykologuddannelsen.dk  
Senest opdaterede hvidbog samt opdateret skema over foreløbige afgørelser sendes ud sammen med 
dette referat. 
 

2. Nyt fra Sekretariatet 
Der blev refereret kort fra møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen den 31. januar 2011 samt 
møde med uddannelsesafdelingen den 24. januar 2011.  
  
Proces for faglig profil – Birgitte Bechgaard laver udkast til faglig profil, som derefter sættes på 
dagsorden i løbet af foråret 2011. Den faglige profil skal foreligge godkendt inden der laves opslag 
af forløb i august 2011.  
Der blev spurgt til processen for tildeling af meritforløb – der er tale om et regionalt anliggende. 
Punktet vil blive taget op på næste møde med kontaktpersonerne den 7. april 2011.  
 

3. Runden rundt blandt regionerne 
Region Midtjylland: Der har været styregruppemøde i starten af februar måned. Der er blevet 
udnævnt endnu en uddannelsesansvarlig fra Risskov fra psykosesøjlen, så der nu er to 
uddannelsesansvarlige i Risskov. Der er nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af 
uddannelsesprogrammerne bestående af både to ledende overlæger og de to uddannelsesansvarlige 
psykologer samt den regionale kontaktperson. Der skal desuden afholdes møde med Vest, hvor man 
blandt andet skal drøfte fokuserede ophold.  
Dimensioneringen for 2011 besluttet i Psykiatridirektørforum i oktober fastholdes.  
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Region Nordjylland: Man laver uddannelsesprogrammer til hver af de 3 planlagte forløb. Man 
afventer målbeskrivelserne for at kunne gøre uddannelsesprogrammerne færdig. Man er nu i gang 
med de konkrete samarbejdsaftaler, så man kan formalisere samarbejdet.  
 
Region Syddanmark: Der har været møde mellem chefpsykologerne og regionens kontaktperson 
med henblik på udarbejdelse af uddannelsesprogrammer.  
 
Region Hovedstaden: Den arbejdsgruppe, der tidligere har udarbejdet ansøgning om godkendelse af 
uddannelsessteder, arbejder nu videre med uddannelsesprogrammerne. Der sidder i gruppen både en 
uddannelsesansvarlig overlæge og de ledende psykologer samt en administrativ medarbejder fra 
psykiatrien.  
 
Psykologforeningen: Klaus Pedersen redegjorde for begrebet ”forbeholdt virksomhed” og 
delegation. Klaus vil sende links til gældende regler til uddannelsesudvalgets medlemmer.  
Sekretariatet drøfter med uddannelsesafdelingen, hvorvidt der skal være et oplæg på kursus for 
uddannelsesansvarlige specialpsykologer om forbeholdt virksomhed og delegation.  
 

4. Funktionsbeskrivelser for uddannelsesansvarlige specialpsykologer 
Udvalget gennemgik udkast til funktionsbeskrivelsen fra Region Hovedstaden. Birgitte Bechgaard 
færdigskriver udkastet, som forelægges det psykologfaglige uddannelsesudvalg i Børne- og 
Ungdomspsykiatri. Herefter vil udkastet kunne lægges på hjemmesiden som et dokument fra 
uddannelsesudvalgene til inspiration for regionerne. Det vil blive nævnt for kontaktpersonerne, at 
dokumentet ligger på hjemmesiden.  
 

5. Meritvurderinger 
Når der i meritafgørelserne kræves supplerende ansættelse, skal det anføres, at det er indenfor 
voksenområdet.  
Udvalget ønsker et samlet overblik over supplerende dokumentation. Sekretariatet undersøger, om 
det kan gøres for det antal ansøgere, der endnu ikke er færdigvurderet. 
Udvalget aftalte, at man fremover sender udfyldt skema rundt til øvrige udvalgsmedlemmer på de 
ansøgere, der skal behandles på næste møde. Birgitte laver liste over, hvem der skal behandles på 
næste møde.  
 

6. Eventuelt 
Ingen emner drøftet.  
 
Referent: Stine Whitehouse 
 

 


