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Referat 
23. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 
mandag den 19. september 2022 kl. 10.00 – 13.00 

 
Mødet blev afholdt som virtuelt møde 
  
Til stede:  
Søren Rask Bredkjær, formand, Danske Regioner  
Tina Gram Larsen, Danske Regioner 
Anne Mette Vind, Danske Regioner 
Annette Anbert, formand for udd. udvalget børne- og ungdomspsykiatri 
Alma Jensen, Sundhedsstyrelsen 
Katrine Risom, Sundhedsstyrelsen 
Linda Bramsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab 
Kristin Munch-Christensen, Dansk Psykologforening 
Ida Lyngbeck Jensen, Sundhedsministeriet 
Casper Larsen, Sekretariatet 
 
Afbud: 
Susanne Harder, Københavns Universitet 
Birgitte Bechgaard, formand udd. udvalget for voksenpsykiatri 
Birte Nørgaard Mikkelsen, Sekretariatet 
Ida Hageman, Danske Regioner 
Mette-Sofie Arnvig, Dansk Psykologforening,  
Signe Wegmann Düring, Dansk Psykiatrisk Selskab 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Evt. præsentation af deltagere – der er ny medarbejder i sekretariatet. 
 
Referat: Der budt velkommen til mødet og særligt til nye medlemmer. Kristin Munch-
Christensen erstatter Mette-Sofie Arnvig som repræsentant fra Dansk Psykologforening. 
Katrine Risom vil fremover repræsentere Sundhedsstyrelsen i stedet for Alma Jensen. Casper 
Larsen er ny medarbejder i sekretariatet.  
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Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2.  Opfølgning på punkter fra sidste møde den 22. marts 2022 
 Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om anbefalinger om anvendelse af specialpsykologers 

kompetencer i det tværfaglige samarbejde i den regionale psykiatri  
 Der orienteres om tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen til Psykiatridirektørkredsen under 

Danske Regioner. 
 

Indstilling: 
- rådet drøfter, om tilbagemeldingen giver anledning til yderligere opfølgning 
 
Referat: Søren Rask Bredkjær orienterede fra møde i Psykiatridirektørkredsen, om at 
tilbagemeldingen fra Sundhedsstyrelsen ikke bidrog med væsentligt nyt i forhold til 
specialpsykologers opgavevaretage i den regionale psykiatri, herunder hvad der ifølge 
autorisationsloven er lægeforbeholdt virksomhed.  
 

 Mulighed for bagudrettet journalopslag på lige fod med andre sundhedsfaggrupper under 
uddannelse  
Sekretariatet har fulgt op på sagen. I ministeriet arbejdes der i øjeblikket på at overflytte 
psykologers autorisation fra Psykolognævnet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ministeriet 
giver en overordnet status på arbejdet. Styrelsens indstilling kunne være, at muligheden for 
bagudrettet journalopslag medtages i denne sammenhæng. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager punktet til efterretning 
 
Referat: Rådet drøftede muligheden for overflytning af psykologers autorisation fra 
Psykolognævnet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det blev bemærket, at psykologer er en 
bred faggruppe, og der er mange, der ikke arbejder i sundhedsvæsenet. Region Nordjylland 
bemærkede, at der er forskelle mellem specialpsykolog- og speciallægeuddannelsen, hvor 
uddannelseslægerne modsat SPU'erne i Region Nordjylland har ophold på højt specialiserede 
funktioner i Region Midtjylland.  
 
Rådet bakkede umiddelbart op om muligheden for at blive autoriseret under Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Det blev i den sammenhæng bemærket, at den regionale psykiatri i dag er 
omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds organisationstilsyn.   
 

3. Status på uddannelsesforløb 
Et fast punkt på Rådets dagsorden er en status på igangværende uddannelsesforløb. 
Sekretariatet har udarbejdet en status med oversigt over antal godkendte specialpsykologer 
samt status på igangværende uddannelsesforløb. Desuden vedhæftet opdateret oversigt over 
frafald. 
 
Sekretariatet gennemgår status på mødet.  
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Status er vedhæftet dagsorden  
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Casper Larsen gennemgik status. Det blev bemærket, at en del af 
specialpsykologerne, der er blevet uddannet efter meritordningen, er gået på pension. Der 
blev samtidig orienteret om, at der på nuværende tidspunkt er få sager om merit i både 
voksen- samt børne- og ungdomspsykiatri.  
 
Rådet foreslog, at det under det faste punkt om status kan være interessant med en opgørelse 
over specialpsykologårsværk for de enkelte regioner. De regionale repræsentanter 
bekræftede, at de ville kunne indhente disse oplysninger.  
 

4. Tværregional arbejdsgruppe vedr. specialpsykologer i psykiatrien. 
    På sidste rådsmøde blev arbejdet i den tværregionale arbejdsgruppe vedr. specialpsykologer i 

psykiatrien drøftet. Arbejdsgruppen havde sidste møde i maj måned. Resultaterne drøftes på 
et kommende møde i Psykiatridirektørkredsen den 22. september 2022. 

 Rådsformanden orienterer kort om arbejdet indtil nu. 
 

Kommissoriet for arbejdsgruppen er vedhæftet dagsordenen 
 

Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Søren Rask Bredkjær orienterede om det igangværende arbejde vedr. 
specialpsykologers opgaver i psykiatrien. Rådet drøftede, at det handler om at benytte de 
tværfaglige kompetencer på en bedre måde. I den forbindelse blev der også gjort opmærksom 
på, at der er forskelle mellem specialpsykolog- og speciallægeuddannelsen, som dermed 
fordrer forskellig opgavevaretagelse. Arbejdet i den tværregionale arbejdsgruppe drøftes ved 
det næste møde.   
 

5. Vagtordning 
Der er på Psykiatrisk Afdeling i Odense et ønske om, at uddannelsespsykologerne går i vagt i       
Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM). Det er forventningen, at alle specialpsykologer under 
uddannelsen skal gå i vagt, mens de har uddannelsesforløb i Odense. Der planlægges efter, at 
specialpsykologerne går i aftenvagt i PAM gennemsnitlig én vagt hver tredje uge. Under 
vagten er der en yngre læge til stede, og der er mulighed for at kontakte en bagvagt. 
Sekretariatet orienterer om den planlagte vagtordning, mens rådsformanden vil orientere om 
et møde med Dansk Psykologforening om samme emne.  
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet tager orienteringen til efterretning  
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- at Rådet drøfter eventuelle opmærksomheder vedrørende vagtordning for specialpsykologer 

under uddannelse 
  
 Referat: Anne Mette Vind orienterede om den foreslåede vagtordning i Odense. Der pågår 

forhandlinger med Dansk Psykologforening. Rådet bemærkede, at specialpsykologerne vil 
være et ekstravagtlag, da det eksempelvis fortsat er lægeforbeholdt virksomhed at udøve 
tvang. Det er derfor vigtigt, at der er klare rammer for opgavedelingen, og at SPU'erne føler 
sig klædt på til opgaven. Rådet tilkendegav, at SPU'erne i vagt kan øge kvaliteten, da der kan  
være en hensigtsmæssig anvendelse af læge og specialpsykologers kompetencer. Rådet gjorde 
samtidig opmærksom på, at der ved indførelsen af en mulig vagtordning skal være fokus på 
uddannelseskvalitet, -længde og –kontinuitet.  

 
6. Deltid 
 I Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid i specialuddannelse af psykologer i 

børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er beskrevet rammer for deltidsansættelse under 
specialpsykologuddannelsen. Her fremgår det bl.a., at deltidsansættelse kan ske i forbindelse 
med forskningsansættelse og som delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller 
børnepasningsorlov. Herudover kan der søges om deltid grundet væsentlige helbredsmæssige 
eller sociale forhold hos den uddannelsessøgende eller i dennes nærmeste familie. 
Sekretariatet og uddannelsesafdelinger oplever dog, at der blandt de uddannelsessøgende er et 
stigende ønske om deltid og fleksible arbejdsforhold. Der ønskes derfor en drøftelse af emnet.  

 
 Sekretariatet indleder med et oplæg om de gældende regler for deltidsansættelse for 

uddannelseslæger og erfaringer fra den lægelige videreuddannelse.  
 

Indstilling: 
Det indstilles:  
- at Rådet tager orienteringen til efterretning 
- at Rådet drøfter mulighederne for deltidsansættelse under specialpsykologuddannelsen 

  
 Referat: Casper Larsen indledte med en præsentation af de gældende rammer for deltid i dag 

og data og erfaringer fra den lægelige videreuddannelse. Præsentationen er vedlagt som 
bilag.  

  
 I Rådets drøftelse fremkom følgende betragtninger:  

 Der skal være en opmærksomhed på at understøtte bedst mulig uddannelse uanset 
arbejdstid  

 Der er formentligt primært tale om uddannelsestid på over 30 timer om ugen 
 Der bør være en sammenhæng med mulighederne for deltid i specialpsykolog- og 

speciallægeuddannelsen, hvor der fortsat skal være væsentligt grunde til deltid på 
grund af personlige årsager 
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 Der var en opmærksomhed på, at specialpsykologuddannelsen fortsat skal være 
attraktiv og imødekomme de uddannelsessøgendes ønsker 

 Uanset arbejdstid bør der være et fokus på at understøtte kontinuitet og transfer 
mellem kursus og klinisk arbejde 

 Der var en opmærksomhed på, at øgede muligheder for deltid stiller større krav til 
uddannelsestilrettelæggelsen, og derfor bør aftale om deltid endeligt aftales mellem 
den uddannelsessøgende og ansættelsesmyndigheden 

 Ved øgede muligheder for deltid bør der samtidig være en opmærksomhed på livsfase- 
og fuldtidspolitik, som nogle regioner har formuleret.  

 
Rådet bakkede op om øgede muligheder for deltid som følge af personlige årsager. Det blev 
aftalt, at sekretariatet vil udarbejde et forslag til opdatering af den nuværende vejledning. 
Forslaget drøftes ved det næste møde.  

  
7. Dimensionering og mulig prognose 
    Ifølge bekendtgørelsen skal Rådet rådgive psykiatridirektørkredsen om det kommende års 

dimensionering. I forlængelse af ovenstående foreslås det, at en fastlæggelse af 
dimensionering for 2023 tager udgangspunkt i gældende dimensionering for 2022:  

 
Region Psykiatri Børne- og ungdomspsykiatri 
Region Nordjylland 3 2 
Region Midtjylland 6 3 
Region Syddanmark  7 3 
Region Sjælland 5 2 
Region Hovedstaden 9 5 
I alt 30 15 

 
Forslaget har været i høring i regionerne. Alle regioner på nær Region Nordjylland har meldt 
tilbage med ønske om fortsættelse af gældende dimensionering. Region Nordjylland drøfter 
dimensionering 2023 på møde den 28. oktober 2022 i deres tværgående udvidede 
Psykiatriledelse. 
  
I forbindelse med høringen har Region Hovedstaden tilkendegivet et ønske om at få en 
grundig afdækning af fremtidigt behov for specialpsykologer, ligesom man ønsker fremtidig 
dimensionering, både regional og national, drøftet i psykiatridirektørkredsen. 
 
Sekretariatet har drøftet muligheden for at lave en prognose på behovet for uddannede 
specialpsykologer med Sundhedsstyrelsens repræsentant i Rådet. Modellen skulle tage 
udgangspunkt i prognosemodellen, som Sundhedsstyrelsen anvender med når der udarbejdes 
prognoser for lægers og tandlægers videreuddannelse.  
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Se evt. mere om dette på Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale 
råd for lægers videreuddannelse (retsinformation.dk) og Bekendtgørelse om opgaver og 
forretningsorden for det nationale råd for tandlægers videreuddannelse (retsinformation.dk)  

 
På mødet vil Sundhedsstyrelsens repræsentant redegøre for processen med udarbejdelse af 
prognoser. 

 
Indstilling: 
Det indstilles:  
- at Rådet godkender forslaget om videreførelse af dimensioneringen 2022 til 2023 
- at Rådet indstiller til Psykiatridirektørkredsen at videreføre dimensioneringen fra 2022 
- at Rådet drøfter, om man skal bede SST om at udarbejde en prognose for behovet for 

uddannede specialpsykologer. 
  
 Referat: Der pågår forstsat drøftelser af dimensioneringen i 2023 i Region Nordjylland og 

Region Sjælland, hvor der overvejes en opdimensionering i børne- og ungdomspsykiatri. Det 
blev aftalt, at fristen for endelig tilbagemelding på dimensioneringen i 2023 er den 1. 
november 2022.  

 
 Alma Jensen præsenterede i overordnede træk processen for udarbejdelsen af Læge- og 

Tandlægeprognosen. Det er fastsat i bekendtgørelsen, at Sundhedsstyrelsen udarbejder 
prognoser på disse områder, og hvis der ønskes tilsvarende for specialpsykologer, kræver det 
formentligt en bekendtgørelsesændring. Rådet tilkendegav, at det omfattende arbejde med 
udarbejdelsen af prognoser formentligt ikke vil stå mål med gevinsten ved at lave en prognose 
for specialpsykologer. Behovet for specialpsykologer og dermed den kommende 
dimensionering vil løbende blive drøftet i Rådet og andre relevante fora. 

 
8. Evt. 
 Referat: Sekretariatet indkalder til møder i marts og september 2023.  

 


