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Referat  
15. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen 

fredag den 6. april 2018 kl. 10.00 – 14.30 
 

Mødet holdes i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 21 København Ø. 
 
Tilstede: 
Søren Bredkjær, Region Sjælland (SB) 
Ole Ryttov, Region Syddanmark (OR) 
Tina Gram Larsen, Region Nordjylland TGL) 
Annette Anbert, formand, udd.udvalg i b&u (AA) 
Birgitte Bechgaard, formand, udd.udvalg i psykiatri (BB) 
Eva Secher Mathiesen, Dansk Psykologforening, formand (ESM) 
Susanne Vinther Nielsen, SST (SVN) 
Sofie Dencker, Ministeriet for Sundhed og Ældre (SD) 
Linda Bramsen, Dansk Selskab for Børne- og ungdomspsykiatri (LB) 
Rasmus Handest, Dansk psykiatrisk Selskab (RH) 
Kasper Clausen, Sekretariatet (KC) 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet (BM) 
 
Afbud: 
Per Jørgensen, formand 
Susanne Harder, Universiteterne 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
 
Referat: Rådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Rådets rådgivning om uddannelsen, jf. Bek. §5, stk. 4: 
 
    1 Dimensionering af specialpsykologuddannelsen v/alle 
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Dimensioneringen af specialpsykologuddannelsen har en årrække ligget fast på 30 
uddannelsesstillinger i psykiatri og 15 uddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri. 
 
Rådet drøftede på mødet i november 2017 rekrutteringssituationen, som især har været 
udfordrende i Region Nordjylland og Region Sjælland. Dels grundet en stram økonomi 
(Region Nordjylland) og manglende søgning til de opslåede uddannelsesstillinger (Region 
Sjælland). Region Syddanmark har i mindre grad haft udfordringer med at besætte 
uddannelsesstillingerne (i seneste ansøgningsrunde blev 2 uddannelsesstillinger ikke besat).  
Rådet fandt på dette tidspunkt ikke anledning til bekymring vedr. rekruttering – udover at 
henstille til de pågældende regioner at tage initiativ til ekstra indsatser, som kan understøtte 
rekrutteringen. 
 
Region Nordjylland har den 20. marts 2018 meddelt Sekretariatet hvordan man ønsker 
fremtidig dimensionering på specialpsykologuddannelsen. Meddelelsen er vedhæftet 
dagsorden.   
 
Der har nu siden 2015 kontinuerligt været samlet 8 uddannelseshold i gang årligt, henholdsvis 
i børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatri. Efter sekretariatets oplysninger fra regionernes 
kontaktpersoner tilbydes der ansættelser efterfølgende til de uddannede specialpsykologer. 
Selve driften af uddannelsen er implemeteret. Rådets spørgeskemaundersøgelse fra efteråret 
2017 viste positive tilbagemeldinger fra driften på uddannelsen, herunder også forslag til 
fremtidige opgaver for uddannede specialpsykologer.  
 
På trods af rekrutteringsudfordringer i nogle regioner, er der således fremdrift i 
specialpsykologuddannelsen.      

 
Sekretariatet har udarbejdet vedhæftede status over  
- ansættelsesrunder 2018, herunder fordeling af uddannelsesstilinger på regioner 
- godkendte specialpsykologer, marts 2018 
- status på ordinært afsluttede udddannelseshold 2018 

 
Indstilling: 
- at der gives en kort tilbagemelding fra regionerne om ekstra indsatser vedr. rekruttering 
- at Rådet med udgangspunkt i dimensionering 2018 indstiller dimensionering 2019 til 
beslutning i den udvidede psykiatriledelses-kreds. 
 

Referat: Sekretariatet gennemgik bilaget med status på specialpsykologuddannelsen. I forlængelse 
heraf udtrykte rådet ønske om at der til næste rådsmøde også indgår data om antal ansøgere til 
uddannelsesstillingerne, frafald og evt. årsag til frafald.  
 
En række faktorer spiller ind for regionerne, når der rekrutteres og ansættes til uddannelses-
stillingerne – både økonomi, geografi, udvikling af opgaver, mm.  
 
Fra Psykologforeningens side er der et ønske om at hæve dimensioneringen og man står gerne til 
rådighed for at bistå hermed. Hjemlen til at regulere/ændre dimensioneringen ligger dog i den 
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udvidede psykiatriledelseskreds. Rådet udtrykker, at det er vigtigt at efterleve den vedtagne 
dimensionering. Og med denne drøftelse blev indtillingen fulgt. 
 

 
2. Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser 

Arbejdet med revision af målbeskrivelserne, som blev besluttet på rådsmøde i marts 2017, 
er nået til første udkast, som gennemgås på mødet af formændene for de to 
uddannelsesudvalg. Udkast til målbeskrivelser og kompetencekort er vedhæftet dagsorden. 
De gældende målbeskrivelser er vedhæftet dagsorden. 
 
Indstilling: 
Det indstilles: 
- at Rådet efter gennemgangen drøfter udkastene til revision og tager stilling til den videre proces, 
herunder godkendelsesproces. 
 

Referat:  
 
Rådet gav feedback på de to målbeskrivelser fra henholdsvis børne- og unge psykiatri og psykiatri. 
 
Til målbeskrivelsen i børne- og unge psykiatri blev der sagt følgende: 
 

 Mere fokusering på psykopatologisk psykiatri, herunder diagnosegrupper og et evt. mindstekrav 
vedr. antal sager indenfor hver diagnosegruppe 

 Tilføj noget om sundhedsvæsenets struktur 
 
SVN fra Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på, at når målbeskrivelsen sendes ind til godkendelse i 
Sundhedsstyrelsen, skal det fremgå, hvad der er ændret i forhold til den oprindelige målbeskrivelse. Det blev 
også nævnt, at selve arbejdsforholdene ikke skal beskrives i målbeskrivelsen. Hvis et af målene i 
målbeskrivelsen er at kunne indgå i vagtberedskabet, så skal det også stå der, men ikke konkret hvor mange 
vagter en uddannelsessøgende skal have om ugen. 
 
Til Målbeskrivelsen i psykiatri blev der sagt følgende: 
 

 Det skal fremgå af målbeskrivelsen, hvordan man overgår fra den gamle til den nye målbeskrivelse 
 Det skal overvejes, om der kan knyttes flere roller på nogle af kompetencerne 
 Fokus på at spu'erne og speciallægerne skal supplere hinanden 

 
BB gjorde opmærksom på, at målbeskrivelsen for psykiatri har været revideret over flere omgange, hvorfor 
det ikke er muligt at markere, hvilke ændringer der er lavet, når den skal sendes ind til Sundhedsstyrelsen. 
SVN fortalte på den baggrund, at der kan medsendes et følgebrev, hvor de overordnede ændringer i 
målbeskrivelsen beskrives. 
 
De to målbeskrivelser kommer for rådet igen til efterårets møde. Rådet drøftede desuden hvornår de to 
målbeskrivelser skal træde i kraft. I den forbindelse fortalte SVN, at der er stor fleksibilitet i forhold til 
tidspunktet for ikrafttrædelsen. Der var enighed om, at der stræbes efter at få indsendt målbeskrivelserne til 
vurdering og godkendelse hos Sundhedsstyrelsen mhp. anvendelse til september og december 2019. 

 
3. Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse 
Pt. Ingen bemærkninger. 
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Referat: Ingen kommentarer fra rådet 

 
4. Ændring af specialpsykologuddannelsens længde og indhold  
Pt. ingen bemærkninger. 
 

Referat: Ingen kommentarer fra rådet 
 
3. Rådets øvrige opgaver, jf. Bek. §5, stk. 5: 
 

1. Evaluering af gennemførte uddannelsesforløb v/sekretariatet 
- opfølgningspunkt fra møde den 22. marts 2017 og møde den 10. november 2017 
Rådet besluttede på sidste møde at sekretariatet skulle undersøge og komme med et prisoverslag på 
anvendelsen af evaluer.dk.  
Sekretariatet har modtaget et overslag på anvendelse af evaluer.dk fra Dansk Telemedicin, som er 
vedhæftet dagsorden. Overslaget bliver gennemgået på mødet. 

 
Indstilling:  
Det indstilles: 
- at Rådet tager stilling til overslaget, herunder hvordan den videre proces med at etablere        

 evaluering på specialpsykologuddannelsen skal forløbe 
 
 

Referat: Rådet bakkede op om idéen med at etablere evaluering på specialpsykologuddannelsen ud 
fra tilbudet fra Dansk Telemedicin.  
Flere af medlemmerne af rådet kunne også fortælle om de gode erfaringer, der er med evaluer.dk på 
lægeområdet. 
 
En ulempe kan dog være, at det i evalueringerne er svært at bevare anonymiteten hos de 
uddannelsessøgende på de afdelinger, som har få uddannelsessøgende ansat. 
 
Forslaget tages med til den udvidede psykiatriledelseskreds, som mødes den 25. maj 2018, mhp. 
vedtagelse af at etablere evalueringsredskabet (evaluer.dk). 

 
2. Opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse 
samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer v/ alle 
I efteråret 2017 gennemførte Rådet en spørgeskema undersøgelse om regionernes 
anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse samt udvikling i efterspørgsel 
efter specialpsykologer. Rådet har besluttet at gennemføre spørgeskema undersøgelsen 
igen i efteråret 2018. 
 

Rådet har ultimo 2017 rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. vurdering af 
udfordringer, konflikter, mv. ift. specialpsykologers virke og arbejdsfelt i psykiatrien. Det 
tværregionale notat fra 2015 om specialpsykologers virke i den regionale psykiatri er 
medsendt til styrelsen. 

 
Indstilling: 
Det indstilles:  
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- at Rådet drøfter svar fra Styrelsen, herunder om svaret giver anledning til evt. ændringer i 
det tværregionale notat. 
 

Referat: Rådet konstaterede at svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er et svar på det, der 
faktisk spørges om i henvendelsen. 
 
Enighed om, at henvendelsen til Styrelsen samt deres svar tages op i den udvidede 
psykiatriledelseskreds den 25. maj 2018, hvor det skal aftales, hvordan dialogen tages med 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
TGL anbefaler, at der sendes en ny henvendelse til Styrelsen, hvor det rigtige brevpapir anvendes. I 
den første henvendelse var det sendt på Region Nordjyllands brevpapir. TGL gjorde endvidere 
opmærksom på, at det er vigtigt at få et svar på skrift fra Styrelsen. 

 
 
4. Evt., herunder fastlæggelse af tidspunkt for næste møde i efteråret 2018. 
 

Referat: Næste møde vil være den 12. november 2018 i Danske Regioner, 2100 København Ø 
 

 
 

 
 

 
 
 


