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Referat fra 18. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Tirsdag d.17. januar 2012, klokken 10:15 – 16.30 
Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 

 
Til stede:  
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Birgitte Bechgaard, Selskab for Psykologisk Psykiatri 
Per Bjerregaard Knudsen, Region Hovedstaden 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Rikke Bundgaard, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, ref. 
 
Afbud: 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
2. Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
3. Orientering fra sekretariatet 
4. Rammer for meritforløb v. Birgitte Bechgaard og Vibeke Hansen  
5. Godkendelse af merituddannelsesplaner for psykologer der fungerer som 

uddannelsesansvarlige 
6. Kurser  
7. Meritvurderinger 
8. Eventuelt 

Referat: 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordnen blev godkendt. Referatet blev godkendt med kommentarer: Per Knudsen fremgår ikke 
af deltagerlisten, bliver føjet til. 
 
Rammebeskrivelsen for specialpsykologers funktion blev diskuteret. Den er godkendt af 
psykiatridirektørerne, og pt skrevet på RH-papir, fordi det var RH der initierede dokumentet. 
Udvalget mener at rammebeskrivelsen bør lægges på hjemmesiden for specialpsykologerne, med 
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angivelse af at den er godkendt af psykiatridirektørkredsen, evt skrevet på nationalt DR-papir. 
Sagen skal også drøftes i B&U-udvalget, og så må det overvejes, hvem der kan bringe sagen op 
igen, evt. tages op i Rådet.  
 
Ad 2: Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
Region Sjælland: I alt 4 ordinære forløb i gang, som forløber planmæssigt. Der opstår let 
usikkerhed i forhold til arbejdsopgaver i samarbejde med lægerne. Der arbejdes målrettet på at 
facilitere implementeringen af specialpsykologerne i uddannelsesstillingerne. En meritstilling er på 
plads. De øvrige forventes snart at være det. 
Region Hovedstaden: Her afholdes snart møde mellem de uddannelsesansvarlige (UA) og 
kontaktpersonerne indenfor både B&U og voksen, hvor det skal klarlægges hvor vidt og hvor godt 
forløbene er kommet i gang. Man har indtil nu set på stillingsbeskrivelser for specialpsykologer. 
Der er meget logistik der skal gå op, men meget af det er dog faldet på plads. RHs kontaktperson 
har oprettet et nyhedsbrev, som vil blive sendt rundt til uddannelsesudvalget og sekretariatet. På 
Amager underskrives den individuelle uddannelsesplan af UA, hovedvejleder og udd.søgende. Var 
det en idé til andre? 
Region Midtjylland: 3 uddannelsesforløb er gået i gang, det går rimeligt godt, men psykologerne 
får kam til deres hår! 4 meritforløb er besat, ud fra 6 ansøgere. Der er dog mange uafklarede 
spørgsmål, f.eks om folks roller og ansvarsområder. Nicole Rosenberg har sagt ja til at tage sig af 
FT. Uddannelsesprogrammerne for Risskov er endnu ikke på plads. 
Region Syddanmark: 5 ordinære uddannelsesforløb er i gang. Der har været overvejelser over, 
hvor stort et ansvar de UA har for meritterne? Udvalgets indstilling var at der også var et ansvar 
overfor meritterne, om end de i højere rad skal skrive deres uddannelsesplaner selv, og om end der 
ikke er lagt timer ind til at tage sig af meritterne, i UA-time-regnskabet. Syddanmark arbejder på et 
mere smart design på deres uddannelsesprogrammer, som skal på hjemmesiden.  
Region Nordjylland var ikke repræsenteret på mødet. 
Dansk psykologforening: Ingen indlæg. 
 
Ad 3: Orientering fra sekretariatet 
Birte Mikkelsen fra sekretariatet har deltaget i det første introkursus på de ordinære forløb. Kurset 
har fået rimeligt gode evalueringer. Indlægget om læring var for teoretisk, og ikke relevant i forhold 
til at kunne bruge det i hverdagen. Deltagerne havde brug for mere gruppearbejde, så de kunne 
skabe erfaringsgrupper. Læringsdelen skal dog ikke pilles helt ud. Man foreslog at der blev lavet et 
mere praktisk oplæg om læring, og at Jan Greve blev bedt om at holde et oplæg, ala det har holdt 
for UA, hvor han fokuserede på, hvordan man kan tage ansvar for egen læring i klinikken. Evt kan 
man inddrage et par eksempler på mål og kompetencer, og hvordan man selv kan sørge for at opnå 
disse. Formiddagen med Birgitte Bechgaard var god.  
 
Ang. vejledning vedr. ændring af uddannelsesaftaler, så skal den hurtigst muligt på hjemmesiden, 
da de første barsler allerede har meldt sig. Når det er sket, orienterer sekretariatet 
kontaktpersonerne. Især skal vi være skarpe på, hvordan vi formulerer reglen omkring 10% fravær. 
Fravær under kurserne tælles for hvert kursus for sig, således er det også under 
speciallægeuddannelsen. Vejledningen tages op igen på næste uddannelsesudvalgsmøde. 
 
Angående nyt fra kontaktpersonmøde: Det har været en lærerig opslags- og ansættelsesproces, så 
der er i høj grad kommet afklaring omkring rollefordeling mm, i forhold til næste runde.  
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Der arbejdes med at lave et vejlederkursus, som måske kan slås op efter sommerferien. Sekretariatet 
undersøger, hvor mange vejledere der er – ved at spørge de UA, via kontaktpersonerne.  
 
Angående procedure for godkendelse af i-forløb, så er de uddannelsessøgende ansat i et fuldt 
uddannelsesforløb, og kører automatisk videre fra i- til H-stilling. Det skal dog attesteres, at i-
stillingen er gennemført, før H-stillingen påbegyndes. Sekretariatet arbejder på at finde frem til en 
procedure herfor. 
 
Mht logbogen, så undersøger sekretariatet om det kan lade sig gøre at få psykolog-kompetencerne 
administreret i en elektronisk version. 
 
Ad 4: Rammer for meritforløb 
Det er UA der skriver under på meritforløb, følger op på dem og får lavet uddannelsesplan. Og når 
UA sidder i Risskov, er det den lokale ledelses ansvar, at der følges op på at folk får den hjælp de 
skal have til deres uddannelse, når de er blevet ansat i et meritforløb på en afdeling i f.eks. Horsens 
og Randers. Den lokale ledelse kan evt hyre en uddannelsesansvarlig udefra. Det er UA der skal 
være med til at udarbejde en uddannelsesplan.  
 
Det kan drøftes blandt kontaktpersonerne, og der kan være forskelle fra region til region. Måske 
skal meritterne selv lave et udkast til en uddannelsesplan, og så skal den forbi UA. UA skal være 
meget skarpe på, at meritterne bliver placeret i netop de funktioner, som meritafgørelsen tilsiger.  
 
Fordeling af kerneydelser: 50% af tiden skal gå med diagnostisk udredning, og 50% af tiden med: 
psykologiske tests, behandling og i mindre omfang supervision og undervisning. Hvem kan forestå 
audit: Ovl. og supervisorer.  
 
Supervision kan foretages af en senior kollega, og ovl, men det ser man meget pragmatisk på, så 
længe der ikke er flere specialpsykologer, end der er nu.  
 
Angående den gode meritansøgning, så blev et udkast til et mønstereksempel, udarbejdet af BB, 
drøftet og rettet til. Et mønstereksempel, færdigudarbejdet af BB er vedhæftet referatet, og lægges 
på hjemmesiden.  
 
Ad 5: Godkendelse af merituddannelsesplaner for psykologer der fungerer som UA 
På mødet blev drøftet 7 ansøgere. Se kommentarer i vedhæftede oversigt over meritafgørelser. 
 
Ad 6: Kurser 
Kursusansvarlige: Gennemgang af liste over kurser, med angivelse af faglig kursusleder. 
 
Angående spørgsmålet om, hvorvidt meritter må deltage i de ordinære kurser, så er svaret JA. Og 
det skal gerne annonceres på hjemmesiden, så folk kan komme med allerede her til februar. Adgang 
gives først til UA, så de meritter, der er i forløb, og derefter de meritter, der er vurderede, men ikke 
i forløb. Mht deltagelse på ledelseskurser, så er det ligeledes først de UA, så meritter i forløb, og 
derefter meritter uden forløb. 
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Samarbejdsaftalen med CfK blev drøftet, og der blev givet forslag til små ændringer. Mht 
honorering, så vil man gerne have 2 kursusplanlæggere med på kurserne. Og udvalget vil gerne se 
regnskab og budget for kurserne fra CfK. Birte Mikkelsen eftersøger afgørelse fra 
psykiatridirektørforum. 
 
Det blev aftalt, at CfK gerne må sende en medarbejder, når kurserne skal drøftes, på udd.udv.-
møderne. Udvalget vil gerne have at CfK undersøger, hvordan lægernes forskningstræning er 
designet. 
 
Ad 7: Meritvurderinger 
Udvalget drøftede relevante ansøgninger. 
 
Ad 8: Eventuelt 
Meritansøgere skal gøres opmærksomme på, at audits kan tælles med i supervisionstimerne. 
 
Næste møde finder sted 8. marts, HR-huset Vejle.  
 
Foreløbigt på dagsordenen:  

• Forretningsorden for uddannelsesudvalget 
• Ideer til audits 
• Forslag til kurser i psykopatologi, forskning og psykologisk behandling 


