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Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Dato

Sagsbehandler

e-mail

Sagsnr.

30. september 2019

Birte Mikkelsen

Birte.mikkelsen@stab.rm.dk

1-30-72-162-09

Referat af
18. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
mandag den 23. september 2019 kl. 10.00 – 14.00
Mødet blev holdt hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.
Til stede:
Søren Bredkjær, formand, Danske Regioner
Ole Ryttov, Region Syddanmark
Tina Gram Larsen, Region Nordjylland
Ida Hageman Pedersen, Region Hovedstaden
Birgitte Bechgaard, uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
Annette Anbert, uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri
Eva Secher Mathiesen, Danske Psykologforening
Susanne Harder, Universiteterne
Sofie Dencker, Sundheds- og Ældreministeriet
Birte Mikkelsen, sekretariatet
Afbud:
Susanne Vinther Nielsen, Sundhedsstyrelsen
Linda Bramsen, Dansk Selskab for Børne- og ungdomspsykiatri
Rasmus Handest, Dansk Selskab for Psykiatri
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Præsentation af deltagere
2. Rådets rådgivning om uddannelsen, jf. Bek. §5, stk. 4:
1. Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser v/sekretariatet
Revideret målbeskrivelse for specialpsykologuddannelsen i psykiatri og børne- og
ungdomspsykiatri er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Målbeskrivelserne ligger nu på
uddannelsens hjemmeside sammen med tilhørende logbog.
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Indstilling:
Punktet er til orientering.

2. Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse
Pt. Ingen bemærkninger.
3. Ændring af specialpsykologuddannelsens længde og indhold
Pt. ingen bemærkninger.
4. Ændringer i reglerne for meritoverførsel til specialpsykologuddannelsen
På mødet den 27. marts 2019 besluttede rådet at justere gældende vejledning om merit til
specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til justeret vejledning,
som er rundsendt til rådsmedlemmerne den 10. april 2019.
Grundet underbemanding i sekretariatet har der ikke været den aftalte opfølgning på
punktet.
Baggrunden for punktet har været at Sekretariatet har modtaget meritansøgninger fra
uddannelsespsykologer, dvs. psykologer i det ordinære 4-årige uddannelsesforløb, som
efter uddannelsesstart ønsker merit for tidligere erhvervede kompetencer, teoretiske såvel
som kliniske. Udddannelsesudvalget, som udarbejder den faglige indstilling, ser
umiddelbart en række ulemper ved disse ansøgninger, bl.a. at merit på dele af den ordinære
uddannelse vil forringe kvaliteten af andre uddannelsesdele samt at der ikke kan sikres den
nødvendige progression ved delvis merit.
Bekendtgørelsen om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og
psykiatri giver mulighed, jf. kap. 7,§19, for meritoverførsel. Denne § har hidtil været
anvendt i forbindelse med meritansøgninger fra psykologer, ansat i psykiatrien, som ønsker
en meritvurdering af deres teoretiske og kliniske kompetencer med henblik på en senere
godkendelse som specialpsykolog.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet godkender den justerede vejledning om merit.
Justeret vejledning om merit er vedhæftet dagsorden. Link til bekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134219
Referat:
Vejledningen med enkelte justeringer er nu godkendt og findes på
www.specialpsykologuddannelsen.dk
3. Rådets øvrige opgaver, jf. Bek. §5, stk. 5:
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1. Opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse samt
udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer v/alle
Grundet underbemanding i sekretariatet samt udskiftning af kontaktpersoner i 2 regioner har
der ikke været arbejdet med emnet som aftalt.
Sekretariatet har inviteret to uddannede specialpsykologer til at holde et oplæg om deres vej
igennem uddannelsen, samt hvordan deres erhvervede kompetencer efterfølgende anvendes i
henholdsvis psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. De to oplægsholdere er også bedt om
at pege på områder i uddannelsen, hvor de har oplevet udfordringer, og hvor der evt. kan ske
justeringer. Herudover er der bedt om at oplægsholderne giver et bud på hvor de ser
udviklingsmuligheder for sp'erne i et foranderligt sundhedsvæsen.
Oplæggene tænkes at danne baggrund for at Rådet kan have en drøftelse af hvilke dele/ af
specialpsykologuddannelsen, som man ønsker belyst ved en senere evaluering.
Referat:
Rådet havde besøg af to uddannede specialpsykologer, en fra hvert speciale, samt en leder fra
børne- og ungdomspsykiatri, som har delt ledelse med den ene specialpsykolog.
Der blev redegjort for baggrund for at gå ind i specialpsykologordningen samt
opgavevaretagelse. For begge oplægsholdere gør sig gældende, at de har fået mere ansvar i
opgavevaretagelsen end en almindelig psykolog samt at de har fået tildelt ledelsesansvar.
Der blev peget på følgende områder, hvor specialpsykologer adskiller sig fra ordinære
psykologer:
- diagnostisk bedre uddannet
- bedre uddannet ift. konferenceledelse, øvrig ledelse og styring
- gode til forløbsprogrammer, tværsektorielle opgaver og fremskudt psykiatri
Der blev peget på områder, hvor uddannelsen kan forbedres:
- mere om overgang mellem somatik og psykiatri
- mere berøring med akut-funktioner
- mere om kvalitetsarbejde, projektarbejde, mm.
- inddragelse af patient-pårørende perspektivet
De to oplægsholdere har opmærksomhed på avancementsmuligheder og spørgsmålet om
behandlingsansvar – disse to områder kan gøres mere tydelige.
Efter de to oplæg var der drøftelse af områder, hvor uddannelsen er udfordret og hvor der evt.
kan ske justeringer.
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I forlængelse af dette berørte drøftelserne også rekrutteringen til uddannelsen – bliver de
rigtige rekrutteret? Hvordan sikrer godkendelsesprocessen at kompetencerne er opnået? Kan
kompetencen differentieres yderligere, så godkendelsesprocessen bliver mere tydelig?
I forhold til rekruttering af de "rigtige" kandidater blev det nævnt fra Universiteternes side, at
man gerne vil medvirke til i grunduddannelsen at give de kommende psykologer så meget
undervisning som muligt ift. psykoterapi, knytning til praksis mm. Udfordringen her er, at der
er foretaget nedskæringer over en årrække på uddannelsesinstitutionerne, som har indflydelse
på uddannelsens tilrettelæggelse.
Til næste rådsmøde fortsætter drøftelserne om hvordan uddannelsen kan evalueres, evt. med
inddragelse af ekstern fagperson på området.
Dias fra oplæggene er vedhæftet dette referat.
4. Dimensionering 2020
Rådet skal hvert år udarbejde en indstilling om det kommende års dimensionering på
specialpsykologuddannelsen. Indstillingen behandles derefter på det førstkommende møde i
psykiatriledelseskredsen under Danske Regioner.
Sekretariatet har bedt om in-put fra de 5 regioner vedr. dimensionering 2020. I nedenstående
oversigt er angivet dimensionering for 2019 samt tilbagemeldinger om dimensionering 2020.
På trods af rekrutteringsudfordringer i nogle regioner, i Region Syddanmark og Region
Sjælland især i psykiatri, ønsker man at fastholde den nuværende dimensionering.

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Regioner i alt

Specialpsykologuddannelsen
Dimensionering af uddannelsesstillinger
Børne- og ungdomspsykiatri
2019
2020
2
2
3
3
3
3
2
2
5
5
15
15

Psykiatri
2019
2020
3
3
6
6
7
7
5
5
9
9
30
30

Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet indstiller til psykiatriledelserne, at nuværende dimensionering videreføres i 2020.
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Referat:
Indstillingen blev fulgt.
Rådet havde en drøftelse af dimensioneringsantallet. Nogle regioner oplever en form for
mætningsgrad, dvs. at man ikke kan tilbyde en stilling til specialpsykologerne efter endt
uddannelse. Man tænker derfor at dimensioneringen skal nedskrives.
Psykologforeningen har tidligere vist forundring over – og gjorde det også denne gang – at
metoden til afklaring af ønsker om dimensionering. Der rådgives om dimensionering fra
rådet, herunder regionerne, som er arbejdsgivere, til Danske Regioners psykiatriledelseskreds, som er de samme arbejdsgivere.
Dimensioneringen har været svær at opfylde i to regioner, Region Syddanmark og Region
Sjælland. Alligevel fastholdes dimensioneringen her.
5. Status på uddannelsesforløb
Et fast punkt på rådets dagsorden er en status på igangværende uddannelsesforløb.
Sekretariatet har udarbejdet status med oversigt over antal godkendte specialpsykologer samt
status på igangværende uddannelsesforløb.
Ved rådsmøde den 27. marts 2019 blev sekretariatet bedt om at undersøge muligheden for at
skaffe flere data på ophør af uddannelse og årsager hertil. Sekretariatet har forhørt sig hos
kontaktpersonerne i regionerne og har modtaget opdateringer. Disse fremgår af vedhæftede
status.
Sekretariatet gennemgår status på mødet. Status er vedhæftet dagsorden.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet tager orienteringen til efterretning
Referat:
Indstillingen blev fulgt.
Sekretariatet gennemgik de vigtigste tal i status, herunder ansøgningsrunderne til børne- og
ungdomspsykiatri og psykiatri 2019. Der blev redegjort for frafald, både kvantativt og
kvalitativt, i uddannelsen.
Rådet drøftede hvad der er af muligheder for at få viden om uddannede specialpsykologers
karriereforløb efter endt uddannelse. I udgangspunktet er uddannelsen til specialpsykolog
rettet mod psykiatrien, hvor uddannede specialpsykologer skal medvirke til at højne
behandlingen i den regionale psykiatri. Specialpsykologer får dog også arbejde andre steder
end i den regionale psykiatri.
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Rådet bad sekretariatet om at undersøge hvilke data der er muligt at koble sammen. Punktet er
med igen på næste rådsmøde.
6. Rådets forretningsorden
Ved seneste rådsmøde drøftede rådet en gennemgang af gældende forretningsorden.
Sekretariatet havde lagt op til en videreførsel af forretningsordenen. Flere medlemer ønskede
dog en revison.
Sekretariatet fik til opgave at udarbejde et udkast til revision, baseret på forslag til ændringer
fra rådsmedlemmerne. Der er indkommet forslag fra Region Hovedstaden. Ændringerne er
indarbejdet i vedhæftede udkast sammen med forslag til ændringer fra sekretariatet.
Ændringerne er indført med blå skrift.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet drøfter udkast mhp. det videre arbejde.
Referat:
Forslag til ændringer blev drøftet.
Forslag om at alle regioner er repræsenteret i rådet er kommenteret af Sundhedsstyrelsen – det
vil kræve en ændring af uddannelsens bekendtgørelse. Så det er ikke aktuelt i øjeblikket.
Forslag om at der kan inviteres gæster med til rådsmøderne ifm. behandling af tema blev
godkendt.
Forslag om at referater fra møder i uddannelsesudvalgene sendes til rådsmedlemmerne blev
godkendt, således at medlemmerne modtager et link fra sekretariatet til uddannelsens
hjemmeside, hvor referaterne ligger.
Der var desuden et forslag om årlig evaluering af sekretariatet. Dette forslag bliver via
sekretariatet sendt tilbage til forslagsstiller, Region Hovedstaden, med henblik på en
uddybning.
7. Kursusopgaven – udbud
Sekretariatet meddelte på rådsmødet den 27. marts 2019 at kursusopgaven skal i udbud. Den
nuværende kontrakt, som Center for Kompetenceudvikling er holder af, udløber med
udgangen af 2019.
Rådet udtrykte ønske om, at Danske Regioner kontaktes vedr. tilrettelæggelse af udbud,
herunder udarbejdelse af kursusudbudsmateriale samt en tidsplan.
Sekretariatet har efterfølgende drøftet ovenstående med Danske Regioner. Herfra er forslaget,
at sekretariatet fortsat varetager udbud af den teoretiske del af uddannelsen på linie med hvad
man gør ved de lægelige videreuddannelser. Danske Regioner foreslår desuden, at
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sekretariatet indstiller valg af leverandør til Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Rådet er
bredt sammensat og bør uvildigt kunne træffe en beslutning om valg af udbyder. Yderligere
kan rådet vælge at indstille endeligt til kredsen af psykiatridirektører.
Danske Regioner påtænker at orientere kredsen af psykiatridirektører på et kommende møde
om Rådet for Specialpsykologeruddannelsens ønske samt om Danske Regioners forslag
For at sikre kontinuitet i uddannelsen foreslår sekretariatet, at gældende kontrakt foreslås
forlænget til udgangen af 2020.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet drøfter forslaget fra Danske Regioner og om det giver anledning til afklarende
spørgsmål.
- at Rådet godkender en forlængelse af nuværende kontrakt til udgangen af 2020.
Referat:
Indstillingen blev fulgt.
Sekretariatet skal sørge for en tillægsaftale til nuværende kontrakt.
Sekretariatet skal udarbejde materiale til ny udbudsrunde, herunder tidsplan, beskrivelse af
kursusopgaven samt økonomi. Materialet sendes til rådsmedlemmerne til kommentering
inden det lægges på udbudsportalen. Tidshorisonten er at nyt udbud gælder fra 2021.
8. Sundhedsstyrelsens arbejde med team-arbejde i psykiatrien samt udarbejdelse af vejledning
om anvendelse af specialpsykologers kompetencer
Primo 2019 har der været afholdt møder i SST om nedsættelse af en arbejdsgruppe som skal
arbejde med anbefalinger, som vil have fokus på at beskrive det brede tværfaglige samarbejde og
patientforløb i psykiatrien.
Arbejdsgruppen vil mødes i løbet af foråret med høring hen over sommeren og forventet
offentliggørelse af anbefalingerne ultimo september 2019.
SST orienterer om status på dette arbejde.

Indstilling:
Punktet er til orientering.
Referat:
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Formanden orienterede om at SST udmelder en vejledning om anvendelse af
specialpsykologers komptencer sidst i 2019. Der bliver ikke tale om høringsrunde –
vejledningen udsendes til orientering.
8. Evt., herunder fastlæggelse af tidspunkt for næste møde i foråret 2020
Næste rådsmøde holdes den 24. marts hos Danske Regioner. Der er sendt mødebooking til
rådsmedlemmerne.
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