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Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Torsdag d.8. marts 2012, klokken 10:15 – 16.30 
Mødet blev afholdt i HR-huset i Vejle 

 
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 
Stine Whitehouse, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Pia Kielberg fra Center for Kompetenceudvikling deltog under punkt 8 vedr. kurser.  
 
Afbud: 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
 

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

Referat:  
Udvalget havde flere kommentarer til referatet, som vil blive tilrettet inden referatet lægges på 
hjemmesiden. Dagsordnen blev godkendt.  
 

2. 10:30 -11:00 Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
 
Referat: 
Region Midtjylland: Der opstår mange uafklarede spørgsmål, herunder spørgsmål i forhold til 
meritforløb. Det går godt med de uddannelsessøgende. De første strukturerede audits er gennemført. 
Uddannelsesprogrammerne for Risskov affektiv- og psykosesøjlen er endnu ikke endeligt godkendt 
på grund af funktionsbeskrivelse, der ikke kan godkendes. Sekretariatet skriver til den regionale 
kontaktperson med henblik på at få taget funktionsbeskrivelsen ud af uddannelsesprogrammet 
svarende til at de andre regioner heller ikke har funktionsbeskrivelsen til at indgå i deres 
uddannelsesprogrammer.  
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Region Sjælland: Uddannelsesforløbene går godt, de uddannelsessøgende er meget engagerede. Der 
har været afviklet fællesundervisning mellem læger og psykologer. Man er gået i gang med ét 
meritforløb, og flere er undervejs.  
 
Region Hovedstaden: Der har for nylig været møde med kontaktpersonen for at gøre status på de 5 
forløb, der pt. er i gang. Frederiksberg er pt. i gang med at udarbejde uddannelsesprogram og 
ansøgning om godkendelse som uddannelsessted med henblik på at indgå i de ordinære forløb fra 
næste opslagsrunde. Der er lavet individuelle uddannelsesplaner for alle uddannelsessøgende i 
ordinære uddannelsesforløb. Der er udarbejdet en stillingsbeskrivelse for den færdige 
specialpsykolog, link:  
 
Region Nordjylland: Der var afbud fra Region Nordjylland til mødet.  
 
Region Syddanmark: Der er taget initiativ til klassificering af stillinger som specialpsykolog. Man 
er i gang med at udarbejde udkast til funktionsbeskrivelse. Det går godt med uddannelsen, og 
organisationen omkring uddannelsen er ved at være opbygget.  
 
Psykologforeningen: Der er intet nyt om løn. Psykologforeningen henvender sig til 
Sundhedsstyrelsen omkring, hvorvidt psykologer kan stå for udarbejdelse af epikriser, da der er 
forskellige opfattelser heraf i systemet.  
 

3. 11:00-11:30 Orientering fra sekretariatet 
• Nyt fra sidste kontaktpersonmøde (referat eftersendes), herunder beslutning vedr. 

økonomi i forhold til kursusafholdelse 
• Nyt materiale på hjemmesiden (portefølje), samt mønstereksempel (eftersendes) 
• Godkendelse af introduktionsstilling – hvem tager sig af det, og hvordan? 
• Dimensionering 2012 (godkendt dimensioneringsplan vedhæftes) 

 
Referat: 
Sekretariatet orienterede om seneste kontaktpersonmøde. Udvalget finder det ønskeligt, at 
kontaktpersonerne drøfter funktionsbeskrivelser for færdige specialpsykologer med henblik på 
erfaringsudveksling.  
Sekretariatet nævnte, at der er lagt ny information på hjemmesiden vedr. portefølje og 
mønstereksempel på meritansøgning. Såfremt man får ideer til yderligere information eller 
præcisering af eksisterende information, bedes dette indmeldt til sekretariatet.  
Sekretariatet orienterede om, at man er ved at afklare processen for godkendelse af 
introduktionsuddannelsen med Sundhedsstyrelsen, herunder hvordan man forholder sig til 
situationer, hvor der grundet fx sygdom er introduktionskurser, der ikke er nået gennemført på 
introduktionsuddannelsen. Kan den uddannelsessøgende påbegynde hoveduddannelsen, hvis dette 
er sket? Sekretariatet afklarer spørgsmålet med Sundhedsstyrelsen, og information herom lægges på 
hjemmesiden, og sendes til uddannelsesudvalgene.  
Sekretariatet orienterede afsluttende om beslutning i psykiatridirektørforum vedr. dimensionering 
for 2012.  
 

4. 11:30-11:45 Logbog – kan overskriften i 3. spalte gøres mere forståelig? 
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Side fra logbogen vedhæftet som bilag 
 
Referat: 
Udvalget drøftede meningen med logbogen, herunder at logbogen er et formelt dokument og at 
dokumentationen vedrører underskrift, datering og stempel. Udvalget besluttede at fastholde 
formuleringen i 3. kolonne. Man kan selv vurdere, om kolonne 3 skal bruges eller omformuleres, 
udfyldelse af denne kolonne er ikke en del af den formelle dokumentation.  
Udvalget spurgte til, om der er mulighed for indførelse af en elektronisk logbog. Sekretariatet 
nævnte, at en henvendelse herom skal komme fra regionerne, som skal afsætte finansiering hertil. 
Det blev nævnt, at det er dyrt og omfattende at udvikle en elektronisk logbog.  
 
 

11:45-12:30 Frokost 
 

5. 12:30-13:30 Meritvurderinger 
Bilag vedhæftet 

 
Referat: 
Udvalget gennemgik de planlagte meritsager. Dokumentet vedr. meritafgørelser opdateres og 
medsendes referatet.  
 

6. 13:30-14:30 Uddannelsesplaner samt diskussion omkring meritforløb 
Vurdering af uddannelsesplaner, samt oplæg til drøftelse af krav og holdninger til disse, og 
til kontrakter med meritter. Bilag vedhæftet. 

 
Referat: 
Man drøftede om alle uddannelsesplaner skal forudgodkendes af uddannelsesudvalget. Udvalget 
besluttede, at der ikke er krav om, at planer godkendes i udvalget, men at man kan bruge udvalgets 
medlemmer som sparringspartnere i vejledningen omkring uddannelsesplaner. Ligeledes kan 
uddannelsesansvarlige ved tvivlsspørgsmål henvende sig til udvalgets medlemmer. Udvalget 
anbefaler, at uddannelsesplaner underskrives af en ledelsesrepræsentant.  
 
Udvalget drøftede et par uddannelsesplaner konkret med henblik på erfaringsudveksling.  
 
Udvalget drøftede desuden hvordan der udarbejdes kontrakt for meritforløb: Der findes forskellige 
måder at gøre dette på. Man kan beskrive aftaler for merit i referat fra MUS-samtalen. Andre steder 
vil man lave en kontrakt i form af uddannelsesplan, som underskrives af ledelsen.  
 
 

7. 14:30-14:45 Ideer til audits 
 
Referat: 
Udvalget drøftede konkrete eksempler på ideer.  
 
Ideer til audits: Man er opmærksom på, om man lever op til kvalitetsmodellens krav til epikriser. 
Den kvalitative bedømmelse kommer, når man skal se på, hvad de uddannelsessøgende skriver.  
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Ideer til struktureret kollegial bedømmelse: Fx kan psykologer og læger skiftes til at fremlægge 
cases og få bedømmelse heraf.  
Der kan opstilles kriterier for, hvad en supervision indeholder i form af faste punkter, fx er der 
start/afslutning på supervisionen eller er supervisionen af en sådan karakter, at den kan vurderes, -- 
med mulighed for ”karaktergivning” ud for hvert punkt.  
Birgitte og Per sender eksempler på skemaer for supervision og vurdering af supervision ud til 
udvalget.  
360 graders evaluering kan bruges, skema sendes rundt af Dorthe.  
Punktet skal på dagsorden igen næste gang med henblik på udveksling af ideer.  
 

8. 14:45-16:30 Kurser 
Kandidaternes ønske om fortløbende kursusbeviser 
Opsamling på samarbejdsaftale jvf referat (Tilrette version eftersendes) 
Forslag til kurser i psykopatologi, forskning og psykologisk behandling 
Forskningstræning (Pia Kielberg fra CfK er inviteret, vejledning for lægernes 
forskningstræning, fra SST, vedhæftet til inspiration)  

 
Referat: 
Udvalget udtrykte ønske om, at godkendte kursusbeskrivelser lægges på hjemmesiden 
www.specialpsykologuddannelsen.dk . Mulighed herfor vendes i sekretariatet. 
 
Kandidaternes ønske om fortløbende kursusbeviser på de ordinære forløb. Det kan godt lade sig 
gøre. CfK sørger for dette. 
 
Samarbejdsaftalen – udkastet er tilsyneladende ikke blevet rettet til, jf. tidligere møde, og CfK har 
ikke modtaget den lettere reviderede aftale. Birgitte og Pia korresponderer omkring revidering af 
aftalen. Uddannelsesudvalget har nogle ønsker til revidering af samarbejdsaftalen, som sendes 
samlet til CfK fra uddannelsesudvalget. CfK vil herefter give respons til uddannelsesudvalget.  
 
Kursuspriser – udvalget drøftede, at der er kritik af kursuspriserne fra afdelingerne. Udvalget 
udtrykte sin bekymring for, at der ikke kommer så mange meritforløb i gang på grund af priserne. 
Sekretariatet henviste til beslutning fra Psykiatridirektørforum vedrørende kursuspriser og 
deltagerantal.  
 
Udvalget drøftede forslag til kursussteder og niveauet for forplejning/kvaliteten af kursuslokaler.  
 
Pia Kielberg omdelte kronologisk oversigt over kurserne på introduktions- og hoveduddannelsen 
samt meritforløb og udvalget gennemgik disse, herunder evalueringer af allerede afviklede kurser. 
Udvalget drøftede den kronologiske rækkefølge af kurser på hoveduddannelsen med Pia, og man 
aftalte, at Pia fremsender nyt udkast baseret på drøftelserne. Det blev desuden aftalt, at udvalget 
fremsender forslag til kursusledere på minimum 1. år af hoveduddannelsens kurser til CfK.  
 
Udvalget aftalte et videokonferencemøde med CfK den 19. april fra kl. 9-11 med henblik på 
afklaring af den endelige rækkefølge af kurserne på hoveduddannelsen samt øvrigt. CfK 
undersøger, om udvalgsmedlemmerne fra Århus kan bruge CfK’s videolokaler i Århus og Pia giver 
besked herom til udvalgsmedlemmerne i Århus.  
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9. 16:30-16:45 Eventuelt, næste møde 
 
Næste møde i udvalget er den 19. april 2012 med henblik på diskussion af kurser. Sekretariatet 
deltager ikke i dette møde, som er et videokonferencemøde. CfK har booket videolokale, der 
henvises til e-mail sendt fra Birte Mangouras til hele udvalget den 14. marts 2012.  
 
Dato for det 20. møde i uddannelsesudvalget er den 2. maj 2012 kl. 10.15 – 17 i København.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


