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Referat fra 22. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
Tirsdag d. 19. juni 2012 i HR-huset i Vejle 

 
 
Tilstede:  
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Per Knudsen, Region Hovedstaden 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening 
Birgitte Bechgaard, Selskab for Psykologisk Psykiatri 
 
Afbud:  
Sekretariatet og  
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
 
1. 10.15 – 10.30 Dagsorden og godkendelse af referat fra 2.5.12 
Pkt. 1  
Dagsorden godkendt  
Referatet af 2/5-2012 er bortkommet i sekretariatet. 
 
2. 10.30 – 10.50 Kort runde fra DP og regionerne 
RM: Uddannelsesforløbene synes at gå OK. Lønudgifter til de uddannelsessøgende går fra 
psykologernes lønramme. Lønaftale er på plads i Region Midt i fht. specialpsykologstillinger og 
uddannelsesansvarlige, men ikke ift. De uddannelsessøgende 
RS: Uddannelsesforløbene synes at gå OK. Uddannelsesprogrammerne er gjort mere læservenlige.   
Svendborg får en uddannelsessøgende. Vi afventer ansøgning om godkendelse af 
uddannelsesprogram.  
RSj: Uddannelsesforløbene synes at gå OK. Det er besluttet, at man kun modtager 4 
uddannelsesforløb i 2013 
RN: Pga. afbud fra Region Nordjylland, forelå skriftlig redegørelse: Uddannelsesforløbene synes at 
gå OK. Nordjylland råder nu over 3 specialpsykologer. 
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RH: Uddannelsesforløbene synes at gå OK. Til inspiration for andre regioner: Der er jævnlige 
møder for alle uddannelsesansvarlige i Region Hovedstaden, ledet af kontaktpersonen i Region 
Hovedstaden. Møderne bruges til udveksling af erfaringer med uddannelsessøgende og meritforløb, 
til at orientere om emner fra uddannelsesudvalgets møder og orientere om udarbejdelse af 
evalueringsmetoder. Psykiatrien og B&U holder særskilte møder.  
DP: Endnu ikke svar fra SST vedr opfordring til revision af SSTs vejledning om epikriser. 
Psykologer har ikke adgang til FMK. DPs jurist er spurgt om, hvordan dette evt. kan ændres. 
Øvrige meddelelser: 
I de regioner, hvor der er lavet en oversigt over potentielle meritsøgende, ser det ud som om, der vil 
være et begrænset antal meritansøgere fremover.  
Der er lidt usikkerhed om den fremtidige procedure for opslag af meritforløb. Beslutningen om 
dette vil sandsynligvis blive taget lokalt, i de enkelte regioner.  
 
3. 10.50 – 12.00 Drøftelse med CfK (Pia Wismer Kielberg) 
Pia Kielberg (CFK) deltager under dette pkt. og vil skrive referat og sende til sekretariatet/udvalget. 
 
4. 12.00 – 12.15 Genovervejelse af beslutning om ikke at forhåndsgodkende kurser, da 
regionerne ikke betaler for kurser der ikke er godkendt af udvalget 
Af hensyn til betaling af meritkurser er udvalget principielt positive i fht. at forhåndsgodkende 
kurser til psykologer, der er i et formaliseret meritforløb. Udvalget er dog bekymret for, hvor stort 
et arbejde, det kan blive og vil tage forbehold for, at man må ændre beslutningen, hvis det viser sig 
at være et større arbejde end forventet.   
Kursusansøgninger til udvalget skal følge den model, der anvendes ved kursusgodkendelser i DP – 
og er underviser ikke godkendt af DP til at varetage den funktion, der skal undervises i, skal CV for 
underviser vedlægges. Kursernes målgrupper skal være psykologer og evt. læger.  
 
Frokost 12.15 – 13.00 
 
5. Drøftelse af overordnede emner 
Klassificerede stillinger: Udvalget drøfter muligheden af klassificerede stillinger for 
specialpsykologer i psykiatrien. Klaus Pedersen vil spørge i DP, om hvad man juridisk forstår ved 
”klassificerede stillinger”.  
 
6. Meritvurdering af sager, samt et par spørgsmål 
Indsendte meritansøgningerne gennemgås. 
RH: Frederiksberg uddannelsesprogram godkendes. Der er enighed om, at den fleksibilitet, 
Frederiksberg har indbygget i blokkene, er en god ide (s.5), og med fordel kan indføres i andre 
uddannelsesprogrammer med samme formulering. Evt. ændringer af den art kan fremsendes til 
næste møde til godkendelse i udvalget (28.8.12).  
Frederiksbergs skematiske oversigt over uddannelsesansvarliges og vejleders ansvar kunne også 
tilføjes andre uddannelsesprogrammer.  
RSj: de reviderede uddannelsesprogrammer ( 2 i Øst, 2 i Syd) godkendes med enkelte mindre 
rettelser, bl.a. med tilføjelse af RH’s formulering om fleksibilitet. 
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Forespørgsel fra Grønland  
Drøftes og munder ud i et spørgsmål til sekretariatet om, hvorvidt bekendtgørelsen gælder for 
Grønland.  
Foreløbigt brev til forespørger��m, at svar må afvente besvarelse af dette spørgsmål, men at vi kan 
orientere om, at for at få godkendt en psykiatrisk afdeling som uddannelsessted, kræver det, at der 
er en uddannelsesansvarlig psykolog på afdelingen, eller at der er indgået aftale med én, der kan 
varetage opgaven.    
 
7. 16.40 – 16.50 Eventuelt, dato for næste møde 
28.8 i København, d. 4.10 i Vejle og d.6.11 i Kbh.  
 
Referent  
B Bechgaard  
28.6.12 
 
 


