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Til medlemmerne af det Psykologfaglige 
Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri 
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Referat fra møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri torsdag den 17. marts 2011 kl. 10:00-17:00 (16:00 – 17:00 i selskabsregi).  
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Mødelokale vil 
fremgå af informationsskærmen i receptionen. 
 
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), 
Rita Myhre Andersen (Region Sjælland) og Stine Whitehouse (Sekretariatet for 
Specialpsykologuddannelsen). 

 
1. 10:00 - 10:10 Godkendelse af referat og dagsorden 

 
Det blev besluttet at drøfte følgende ekstra punkt:  

1) Vejledning for uddannelsesprogrammer 
  
Referat fra sidste møde godkendes med enkelte ændringer. Referatets punkt vedrørende kurser skal 
ikke ligge på hjemmesiden. 

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

 
Sekretariatet: Der har været møde med vicepsykiatridirektørerne vedr. rammer og lovgivning for 
uddannelsen. Der blev orienteret om kursus for uddannelsesansvarlige, særligt punktet vedr. 
rammer og lovgivning for specialpsykologers virke.  
Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige blev vendt ud fra B&U’s kommentarer, det blev 
aftalt at Birgitte Bechgaard godkender funktionsbeskrivelsen med ændringer inden den lægges på 
hjemmesiden. 
 
Region Midtjylland: Man afventer de endelige målbeskrivelsers godkendelse og arbejder på 
uddannelsesprogrammerne.  
 
Region Sjælland: Der bliver ansøgt om godkendelse af 2 uddannelsessteder, Næstved og Roskilde. 
Der arbejdes på den fornyede ansøgning om godkendelse af uddannelsessteder. Derudover arbejdes 
der på uddannelsesprogrammerne. Der mangler i Region Sjælland administrative ressourcer til 
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udarbejdelse af uddannelsesprogrammerne. Dette blev drøftet af uddannelsesudvalget og findes 
problematisk.  
 
Region Nordjylland: Uændret siden sidst.  
 
Region Syddanmark: Man arbejder med at detaljere uddannelsesprogrammerne. Man er i tvivl om 
detaljeringsgraden i uddannelsesprogrammerne. Dorthe har taget initiativ til etablering af lokal 
arbejdsgruppe vedr. uddannelsesprogrammerne, der afventes svar herpå. Man skal drøfte 
funktionsbeskrivelse for de uddannelsesansvarlige specialpsykologer i den store arbejdsgruppe. 
 
Region Hovedstaden: Man arbejder på at færdiggøre uddannelsesprogrammerne. Der er møde i 
arbejdsgruppen den 18. marts 2011.  
 
Psykologforeningen: European Congress of Psychology. Klaus skal sammen med kolleger fra 
Norge på kongres og holde oplæg om specialpsykologuddannelsen i Danmark og Norge.  
 
Birgitte Bechgaard nævnte, at kursus for uddannelsesansvarlige specialpsykologer formentlig bliver 
lagt i slutningen af august måned i stedet for juni måned.  
Uddannelsesudvalget vurderer, at alle udvalgsmedlemmer bør deltage i kurset.  
 

3. 10:40 - 12:00 Meritvurderinger  
 
Udvalget kiggede på de ansøgere, der påtænkes at være uddannelsesansvarlige i de enkelte regioner 
med henblik på sikring af, at disse ansøgere snart er færdigvurderet.  
 
Man fortsatte meritvurdering af ansøgere.  
 

12:00-12:45 Frokost 
 
4. 12:45 – 15:50 Meritvurderinger – fortsat 

 
5. 15:15 – 15:50 Vejledning for uddannelsesprogrammer 

 
Udvalget drøftede vejledningen. 
 

6. 15:50 – 16:00 Eventuelt 
 
Næste mødedato: 27.4 i København  
Nye mødedatoer: 17. maj i Vejle, 24. juni i København 
 

 


