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Referat af
11. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
fredag den 18. marts 2014 kl. 9.30 – 11.00
Tilstede:
Per Jørgensen, Danske Regioner, formand
Søren Bredkjær, Danske Regioner
Morten Kjølbye, Danske Regioner
Ole Ryttov, Danske Regioner
Annette Anbert, uddannelsesudvalg, børne- og ungdomspsykiatri, formand
Niels Kjeldsen, Dansk Psykologforening
Linda Bramsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
Hanne Børner, Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
Kasper Østergaard Nielsen, Sundheds- og Ældreministeriet
Lisbeth Høeg-Jensen, Sundhedsstyrelsen
Rikke Bundgaard, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Afbud:
Birgitte Bechgaard, uddannelsesudvalg, psykiatri
Ulla Almegaard, Dansk psykiatrisk Selskab
Mikael Thastum, Aarhus Universitet
Mødet blev afholdt som videokonference.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Præsentationsrunde af nye medlemmer, Linda Bramsen og Hanne Børner fra Børneungdomspsykiatrisk Selskab. Det bliver Linda Bramsen, som normalt vil deltage i møderne og
Hanne Børner vil være deltager, når Linda melder forfald. Fra Sundhedsstyrelsen er Lisbeth
Høeg-Jensen nu repræsentant.
.
Formanden redegjorde for mødernes afvikling, primært ift. nye medlemmer. herunder at
møderne afholdes som videomøder, dog med mulighed for at også kan afvikles som fysiske
møder, hvis dagsordenen kræver det.
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2. Kort status fra sekretariatet – vedhæftet som power-point
– antal godkendte specialpsykologer ultimo februar 2016
– status på ansættelsesrunde indenfor de to specialer februar 2016
– status på igangsatte uddannelseshold februar 2016
– status på første ordinært afsluttede uddannelseshold vinteren 2015/2016
– orientering om ny ansøgningsprocedure
Indstilling:
Det indstilles at rådet tager status til efterretning.
Beslutning:
Sekretariatet gennemgik det udsendte materiale. Region Syddanmark og Region Sjælland har
stadig udfordringer med at opfylde dimensioneringen i psykiatri. Rådet drøftede de fremlagte
data. Niels Kjeldsen fra Dansk Psykologforening orienterede om at man fra foreningens side
er optaget af at få uddannelsesstillingerne besat, og foreslog at man går sammen med Danske
Regioner om initiativer til få mere gang i rekrutteringen af ansøgere til stillingerne.
Psykologforeningen vil gerne tage initiativet.
Morten Kjølbye påpegede at i Region Nordjylland er udfordringen med at opfylde
dimensioneringen også, at det skal ses i lyset af at man har en intern dimensionering, som skal
falde på plads inden der opslås stillinger. Der kan være en del ubesvarede spørgsmål for en
kommende ansøger, som har indflydelse på beslutningen om at søge en uddannelsesstilling,
herunder også stillingstilbud efter gennemført uddannelse.
Niels Kjeldsen oplyste at man gerne ser en mere cementeret autorisation i psykiatrien for
psykologer og herefter en specialpsykologuddannelse oveni. Det vil formentlig medføre mere
kvalitet i forløbet. Til orientering har der indtil videre ikke været problemer med besættelse af
stillinger i børne- og ungdomspsykiatri.
3. Elektronisk evaluering af ansættelser under specialpsykologuddannelsen
– opfølgningspunkt fra møde den 30. september 2013
Sekretariatet orienterer om de indtil nu afgivne evalueringer.
Referat:
Der er udarbejdet nogle spørgsmål til uddannelsessøgende, som kan besvares elektronisk via
Plan2learn. Spørgsmålene er rettet til både færdiguddannede specialpsykologer i psykiatri fra
december 2015 og til alle uddannelsessøgende på I-forløb. Der er foreløbig indgået svar fra 2
færdiguddannede ud af 6 samt svar fra 16 deltagere på I-forløb 2014-2015. Sekretariatet følger
op på de resterende deltagere.
Evalueringerne er forholdsvis positive – oversigt udsendes primo uge 17. Det næste skridt
bliver at samle evalueringerne over tid, så der over tid også evalueres på afdelinger. Fra
sommer kommer børne- og ungdomspsykiatrien med.
Lisbeth Høeg-Jensen fra Sundhedsstyrelsen spurgte til anonymitet – sekretariatet går som en
selvfølge ud fra, at anonymitet sikres. Dog skal der være mulighed for, at afdelingerne
evalueres.
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Formanden tydeliggjorde at rådet har brug for at få en samlet evaluering af uddannelsesforløbene til hvert rådsmøde fremover – da man nu er så langt i uddannelsen, at der er
afsluttede hold.
Der er brug for det generelle billede af uddannelsen, samt det lokale billede af de enkelte
afdelinger.
Det blev aftalt at sekretariatet til næste rådsmøde har udarbejdet materiale vedr. evaluering.
4. Evaluering af det udførte arbejde i uddannelsesudvalg og sekretariat – vedhæftet notat
I december 2016 blev de første specialpsykologer færdige med deres uddannelse som
specialpsykolog i psykiatri, og i forlængelse heraf foreslår sekretariatet at der gennemføres en
kort evaluering i foråret 2016, af uddannelsesudvalgenes arbejde, og Sekretariatets heraf
afledte arbejdsopgaver. Sekretariatet forelægger et oplæg til evaluering.
Indstilling:
Det indstilles at rådet drøfter sekretariatets oplæg til evaluering og godkender den videre
proces.
Beslutning:
Sekretariatet redegjorde for tankerne bag punktet. Der skal stilles en række spørgsmål til
regionerne om arbejdet i sekretariatet og uddannelsesudvalg. Det skal sikre et afsæt for et
udviklingsarbejde fremover.
Rådet ser positivt på at der arbejdes med at evaluere. Formanden pegede på at arbejdet bør
deles op i sekretariatets arbejde og i uddannelsesudvalgets arbejde. Region Sjælland bifaldt at
det er godt at belyse arbejdet og samarbejdet mellem regionerne og sekretariatet.
Vedr. uddannelsesudvalgenes arbejde kan det også være fornuftigt at få en evaluering..
Spørgsmålene skal afspejle nogle relevante emner, som belyser det forløbne periode.
Rådet ser positivt på udspillet, men efterlyser en række spørgsmål til arbejdet, herunder at det
skal være klart hvad der ønskes undersøgt./evalueret. Sekretariatet arbejder med dette til næste
rådsmøde og præsenterer et oplæg.
5. Orientering om henvendelse fra Færøerne om deltagelse på specialpsykologuddannelsen
Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra psykiatrien på Færøerne, hvor der spørges til
muligheden for at koble sig på den danske specialpsykologuddannelse.
Sekretariatet har undersøgt de formelle krav ift. henvendelsen, herunder om SST, som har
udarbejdet bekendtgørelsen for specialpsykologuddannelsen, har indvendinger mod at
psykologer fra Færøerne deltager i specialpsykologuddannelsen.
På møde i psykiatridirektør-kredsen den 17. marts 2016 har sekretariatet orienteret om
hvordan henvendelsen fra den færøske psykiatri kan behandles.
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Indstilling:
Det indstilles at rådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Henvendelsen har været drøftet på psykiatridirektør møde den 17. marts 2016. Det er lidt
uklart hvad Færøerne kan stille med af kliniske uddannelsespladser.
Der blev fra flere rådsmedlemmer stillet spørgsmål til hvordan den kliniske faglighed kan
være til stede på Færøerne.
Sekretariatet henviste til, at bekendtgørelsen også dækker Færøerne. Det skal selvfølgelig
sikres at afdelingerne kan leve op til de standarder, som danske afdelinger også skal leve op
til. Klinikken er en stor del af uddannelsen, så der skal være stor opmærksomhed på dette i
forbindelse med en evt. inddragelse af Færøsk psykiatri.
Rådet er positiv overfor henvendelsen. Det skal sikres at kvaliteten i uddannelsen fastholdes.
Der forestår nu et arbejde for sekretariatet i samarbejde med uddannelsesudvalget med at
udrede sagen, herunder afklaring af hvordan den kliniske del af uddannelsen kan
tilrettelægges.
6. Orientering om job til færdiguddannede specialpsykologer
I alt er der uddannet 7 specialpsykologer ultimo februar 2016 indenfor specialet i psykiatri på
den ordinære uddannelse. Til september 2016 forventes et lignende antal specialpsykologer
indenfor specialet i børne- og ungdomspsykiatri at være færdige.
Indtil videre har alle psykologer, der har færdiggjort den ordinære specialpsykologuddannelse
i psykiatri, fået en stilling som specialpsykolog – dog ikke nødvendigvis i den region, hvor de
er uddannet.
Bemærkninger:
Søren Bredkjær fra Region Sjælland oplyste at de 2 uddannede specialpsykologer i psykiatri
har fået job i Region Hovedstaden.
Niels Kjeldsen tilkendegav, at Dansk Psykologforening naturligvis er interesseret i at alle
specialpsykologer får job, også gerne i den region hvor man er uddannet.
7. Evt.
Orientering om psykologforeningens to konferencer i januar måned 2016. Man ser
specialeuddannelsen som vejen frem.
Et fysisk rådsmøde blev efterlyst af et rådsmedlem.
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