
SSSSEKRETARIATEEKRETARIATEEKRETARIATEEKRETARIATET FOR T FOR T FOR T FOR SSSSPECIALPSYKOLOGUDDANNPECIALPSYKOLOGUDDANNPECIALPSYKOLOGUDDANNPECIALPSYKOLOGUDDANNELSENELSENELSENELSEN    
 

 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 78 41 07 70 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 
Referat fra 26. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

11. januar 2013 i HR-huset i Vejle 

DatoDatoDatoDato    SagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandler    eeee----mailmailmailmail    Sagsnr.Sagsnr.Sagsnr.Sagsnr.    

 04-01-2013 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Afbud fra Per Bjerregaard Knudsen. Vibeke Hansen deltog fra kl. 12.00. 
 
10.15-10.20 Godkendelse af dagsorden og af referater 
Dagsorden er godkendt.  
 
Referat fra 4. oktober 2012: Vedr ”Orientering fra sekretariatet” – brev med udvalgets forslag til 
evalueringsskema, som skal sendes til Rådet, ønskes sendt til udvalget. Fremover ønskes at der tages 
referat af, hvilke kurser der drøftes. 
 
Referat fra 6. november 2012:’ 
Procedure for sagsbehandling af møder blev diskuteret. Hvidbogen skal inddeles i kapitler med 
udgangspunkt i hjemmesidens emner. 
 
10.20-10.50 Runden rundt 
RS: 4 ordinære uddannelsesforløb besat 
RSj: 3 ordinære uddannelsesforløb besat, 1 med en måneds forsinkelse. Psykiatrien Vest (Slagelse) er 
blevet pålagt, også at opslå uddannelsesforløb. 2 SPU-stillinger slået op i Psykiatrien Syd, som ikke blev 
besat. 
RM: 
RN: 3 forløb startet op. 3 ”gamle” i gang. Der er udfordringer med antallet af UA i forhold til antal 
uddannelsessøgende. 
RH: Stadig jævnlige møder med kontaktpersonen. Påbegyndt arbejde med kompetenceskema – hvad kan 
en psykolog? Også begyndende fokus på, hvordan SPU´er kan sætte sit (psykolog-)aftryk på 
behandlingsplaner osv. 
DP: Stadig arbejde med at få opprioriteret rekruttering, på landsplan.  
 
10.50-11.10 Orientering fra sekretariatet 

- Spørgsmål om meritvurdering fra psykolog der ikke har fået autorisation 
- Vedr overlevering fra et uddannelsessted til det næste skal opmærksomheden skærpes mod, at 

faglige og ansættelsesmæssige emner ikke må drøftes uden psykologens samtykke. Ved 
overleveringssamtale kan det faglige og uddannelsesmæssige drøftes. 

- Vedr selvforanstaltede fokuserede ophold under specialpsykologuddannelsen skal disse nøje 
beskrives. Ansættelsesstedet skal være godkendt og det skal være beskrevet hvordan kompetencer 
kan attesteres. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at der ikke skal være for mange 
fokuserede ophold. Der skal foreligge en nøje beskrivelse af hospital og tanker om uddannelse, 
muligheder for vejledning under opholdet. Hver ansøgning vil blive vurderet individuelt.  

- En meritansøger har bedt om genvurdering i gr. II, da vedkommende er blevet specialist i 
psykopatologi. Ansøger kan lettes lidt på kursusdelen, hvis hun rykkes over i gr II. Udvalget 
besluttede at ansøgerne har ret til at søge en ny meritvurdering efter opnået specialistuddannelse. 
Den kliniske vurdering vil ikke blive ændret. Ansøger kan indsende specialistbevis og kursusbeviser 
på kurser som ikke indgår i specialistuddannelsen. Principielt har man ret til at blive genvurderet 
i den teoretiske del, hvis man går fra gr. III til gr. II. 

 
11.10-11.30 Generel diskussion: 

- Forhåndsgodkendelser af kurser.  
PSE-kursus søges godkendt som meritkursus. Rundsendes pr mail til hele udvalget (af BB).  
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Kursus i Supervision af andre faggrupper søges godkendt som meritkursus. Kurset godkendes som den ene 
halvdel af det under uddannelsen krævede kursus i supervision (den dynamiske retning). 

- Spørgsmål om dispensation for kurser under introduktionsuddannelsen, som man har taget tidligere 
Det må komme an på en konkret individuel vurdering. I udgangspunktet kan man ikke få merit for fag-faglige 
kurser. 
 
11.30-12.30 Meritansøgninger 
 
12.30-13.15 Frokost 
 
13.15-15.30 Kurser. Sanne Graabech, Helle-Sofie Parner og Bente Gjørup fra CfK er med til dette 
punkt. 
Alle deltagere blev præsenteret. Bente Gjørup redegjorde for organisationen i CfK. Uddannelsesudvalget 
redegjorde for de foreløbige tanker om udkastet til en kontrakt mellem Sekretariatet og CfK. Blandt andet 
blev der snakket om at det bør defineres, hvad rollen som kursusleder indebærer. 
 
Flow-chartet blev gennemgået. CfK skriver rettelser ind. 
 
15.30-17.00 Meritter  
 
Evt og udestående punkter 
 
Spørgsmål vedrørende en psykologs godkendelse som specialpsykolog. Udvalget er ikke sikkert på, om 
udannelsesbeviset er givet på korrekt grundlag, da der står ”diagnostisk udredning” i meritafgørelsen, og UA 
har skrevet under på at der er lavet at der er gennemført ”indlæggelsesjournaler”. BB kontakter UA og får at 
vide, hvad der er sket.  
 
Fremover bedes al indsendt dokumentation for gennemført merituddannelse (mhp endelig godkendelse som 
specialpsykolog) sendt til udvalget. Undtagelse er hvis psykologen jvf meritafgørelsen kun mangler kurser 
ubudt af CfK, f.eks., eller klinik, som er ”uproblematisk”. 
 
Udestående punkter: 

- Hvor mange uddannelsessøgende kan en UA have under sig? 
 


