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Referat af
8. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
torsdag den 4. september 2014 kl. 9.30 – 12.00
Til stede:
Per Jørgensen, Danske Regioner, formand
Søren Bredkjær, Danske Regioner
Ole Ryttov, Danske Regioner
Morten Kjølbye, Danske Regioner
Eva Secher Mathiasen, Dansk Psykologforening
Birgitte Bechgaard, Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri, formand
Gunvor Brandt, Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri, suppleant for Annette Anbert
Majbrit Codam, Sundhedsstyrelsen
Jan Birnbaum Christensen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab i Danmark
Niels Kjeldsen, Dansk Psykologforening, bisidder
Rikke Bundgaard, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen
Afbud:
Thomas Middelboe, Dansk Selskab for Psykiatri, suppleant
Gudrun Rex Baunsgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Annette Anbert, Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri
Mødet blev afholdt som videokonference.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Dagsordenen blev godkendt med et par tilføjelser til eventuelt
2. Kort status fra sekretariatet – vedhæftet referatet som power-point
a. antallet af godkendte specialpsykologer ultimo august 2014
b. status på ansættelsesrunde indenfor de to specialer august 2014
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c. status på igangsatte uddannelseshold august 2014
Slides blev kort gennemgået af sekretariatet. De tilrettes og udsendes med referatet. Indtil videre
er 3 forløb afsluttet før tiden. Der skal laves en opfølgning på frafald på uddannelsen på et
senere rådsmøde.
3. Regionernes anvendelse af specialpsykologer
En gang årligt spørges regionernes om deres anvendelse af specialpsykologer. Sekretariatet
har på vegne af Rådet ultimo juni 2014 sendt en forespørgsel til regionerne mhp. på at få en
opdatering på deres anvendelse af specialpsykologer.
Godkendte specialpsykologer i regionerne er enten direkte meritoverført eller uddannet i et
individuelt tilrettelagt meritforløb. Pr. 1. december 2015 vil det første hold specialpsykologer uddannet på det 4-årige forløb være færdige. Regionernes aktuelle erfaring med
anvendelse af specialpsykologer baserer sig således på en arbejdskraft, som har været
tilstede i psykiatrien i en årrække.
Generelt ses et stigende antal ansættelser af specialpsykologer i regionerne. I de fleste
tilfælde sker ansættelsen som en konvertering af aktuel stilling. Regionerne oplyser følgende
om opgaverne for disse specialpsykologer:
- medvirke til uddannelse af psykologer i uddannelsesstillingerne, opgaven er enten som
uddannelsesansvarlig eller vejleder
- nye opgaver i forhold til øvrige psykologer i form af teamledelse, udvikling af ny viden
og behandlingstilbud i organisationen og medledelse på sengeafsnit
- i det kliniske område er der i mindre omfang tale om nye opgaver – psykologerne som
faggruppe løse en række brede opgaver indenfor området (udredning, testning,
udarbejdelse af behandlingsplan, behandling og supervision)
Flere regioner oplyser, at man i løbet af 2014-2015 vil have planer klar for yderligere
opgavevaretagelse til specialpsykologerne, herunder udvidede opgaver indenfor udredning
og diagnosticering. Ligeså arbejdes der på at etablere stillinger til de kommende uddannede
specialpsykologer pr. december 2015.
Alle regioner oplyser, at man stadig vil beskæftige psykologer med specialistuddannelse.
Henvendelse til regionerne samt svar herpå er vedlagt denne dagsorden.
Indstilling:
- Rådet tager orienteringen til efterretning
Referat:
Udrednings- og behandlingsretten vil få indflydelse på specialpsykologernes virke fremover.
Videreuddannelsen til specialpsykolog er stadig i en opstartsfase, idet de første ordinært
uddannede specialpsykologer først er færdige 1. december 2015. Regionernes svar på
sekretariatets henvendelse viser stadig lidt famlen i regionerne, mht. hvilke opgaver
specialpsykologerne bliver sat til at varetage.
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Morten Kjølbye pegede på at dette til dels kan henvises til at meritvurderede psykologer
sidder i deres gamle stillinger, og at der er en anden forventning til de ordinært uddannede
specialpsykologer. De nye specialpsykologer vil blive styrket i forskning, psykofarmakologi
mm., og have tidssvarende kompetencer, hvorfor man kan forvente at opgaveporteføljen
flytter sig mere, når de første ordinært uddannelse specialpsykologer bliver færdige og skal
ansættes. Søren Bredkjær supplerede med at man i Region Sjælland arbejder på, hvor
specialpsykologerne kan få nye opgaver i psykiatrien. Bl.a skal regionen have et møde med
DP om vagtopgaver.
Birgitte Bechgaard pegede på at tiltagene indenfor psykiatrien med udrednings- og
behandlingsgaranti vil give opgaver indenfor dette, til specialpsykologerne.
Eva Mathiasen oplyste, at DP's medlemmer i forbindelse med specialpsykologuddannelsen
angiver, at de oplever, at regionerne ikke altid aflønner specialpsykologer efter hensigten
ligesom ikke alle udnævnes med titel og forventet opgaveportefølge. Der opleves ligeledes
nogen inerti hos lokale lægefaglige ledelser med hensyn til at understøtte uddannelsen og de
færdige specialpsykologer. Medlemmer er derfor tilbageholdende med at søge uddannelsen
idet de er usikre på ledelsesmæssig opbakning, forhold omkring løn og vilkår samt hvorvidt
de vil få adgang til at anvende det fulde kompetencerepertoire, når de er færdiguddannede.
Konklusionen på Sekretariatets henvendelse er, at igangsættelsen af uddannelsen stadig er
ny – regionerne har en opgave med at tydeliggøre hvem man søger, og blive mere skarp når
man opslår stillingen – hvad ønskes der af specialpsykologerne?
Sekretariatet fik til opgave at spørge regionerne igen om 1 år, hvor man er tættere på at
første uddannelseshold er færdigt.
Som supplement nævnte Ole Ryttov at Region Syddanmark har brugt penge på annoncering
efter godkendte specialpsykologer til opslåede stillinger, herunder for at undersøge
mobiliteten i faggruppen. Det har vist sig overraskende svært at besætte de opslåede
stillinger. Man konkluderer dog at det nok vil ændre sig over tid.
4. Elektronisk evaluering af specialpsykologuddannelsen, herunder kursusdelen
På mødet den 6. marts 2014 blev det besluttet at Sekretariatet skulle forsøge at indgå en
aftale med Dansk Telemedicin om, at de uddannelsessøgende psykologer skal have
mulighed for at benytte evaluer.dk som elektronisk portal for evaluering af
specialpsykologuddannelsen.
Siden da er Sekretariatet dog blevet gjort opmærksom på muligheden for gratis at lave
evalueringsskemaer i Plan2learn, som er det elektroniske kursuskatalog for specialpsykologuddannelsen. Kursusudbyder (CfK) benytter selv Plan2learn til evaluering af selve
kursusdelen. Ved at benytte Plan2learn i stedet for evaluer.dk er flere fordele. Ud over den
økonomiske gevinst figurerer alle de uddannelsessøgende psykologer allerede i kataloget, så
det ikke vil være nødvendigt med en overdragelsesforretning mellem sekretariatet og
udbyder af evalueringsværktøjet. Derudover er det også en fordel for de uddannelsessøgende
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psykologer at de allerede kender Plan2learn, så de ikke skal forholde sig til yderligere et
elektronisk system.
Derfor har Sekretariatet valgt at arbejde videre med at udvikle et evalueringsskema for de
uddannelsessøgende psykologer, med udgangspunkt i de 24 spørgsmål som stilles til læger
under speciallægeuddannelsen.

Indstilling:
- Det indstilles at Rådet tager punktet til efterretning
Referat:
Sekretariatet har siden sidste rådsmøde undersøgt muligheden for at indarbejde de 24
evalueringsspørgsmål i evalueringssystemet under Plan2learn, som de uddannelsessøgende
specialpsykologer i forvejen kender fra uddannelsens kursusdel. Sekretariatet kontakter
Sundhedsstyrelsen vedr. de 24 spørgsmål og den nylige reviderede udgave af disse
spørgsmål, således at spørgsmålene opdateres, inden de lægges ind under Plan2learn.
Vedr. evaluering af klinisk del foreslås det, at der evalueres 1 gang om året for de nye
studerende, tiltrådt efter 1. august 2014. Igangværende forløb evalueres ved afslutningen af
uddannelsen.
Forslag til en evalueringsmodel udarbejdes af Sekretariatet og sendes i høring i Rådet, med
en høringsfrist på 14 dage.
5. Meritordningen – gennemgang heraf
- opfølgningspunkt fra mødet den 6. marts 2014
På sidste rådsmøde blev aftalt, at Sekretariatet gennemgår retningslinier for meritordning på
specialpsykologuddannelsen.
I forbindelse med etableringen af uddannelsen til specialpsykolog blev der samtidig
etableret en meritordning. Denne ordning blev etableret med henblik på at tilgodese de
psykologer, som havde arbejdet en årrække i psykiatrien. Det er en mulighed for at opnå
godskrivning af deres erhvervede kompetencer, teoretiske såvel som kliniske. Der blev
etableret tre meritgrupper indenfor ordningen:
- meritgruppe I, som giver fuld merit. Ordningen er lukket pr. 30. juni 2011
- meritgruppe II, som giver delvis merit til psykologer med specialistgodkendelse
- meritgruppe III, som giver delvis merit til psykologer uden specialistgodkendelse
Der er mulighed for at søge merit indenfor meritgruppe II og III. Sundhedsstyrelsen har
tilkendegivet, at en psykolog ansat i psykiatrien til enhver tid har mulighed for at få en
meritvurdering. (Rådsmøde af 22. marts 2012).
Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har på sit møde i oktober 2011 besluttet at
regionernes forpligtelse til at opslå meritforløb/uddannelser udløber med udgangen af 2015.
Indstilling:
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-

Rådet drøfter på baggrund af ovenstående regionernes muligheder for at tilbyde
merituddannelse efter 2015.

Referat:
Regionerne og DP mener at der stadig kan være psykologer, der ønsker at søge meritforløb,
også efter 2015. Som situationen er nu, er det så op til regionerne at vurdere, om man
ønsker at oprette nye meritforløb. Det er også SSTs klare holdning at muligheden for en
meritvurdering skal fortsætte, men at det herunder er op til uddannelsesudvalgene at
beslutte, hvordan proceduren for en sådan vurdering skal være.
På den teoretiske del forventes det, at antallet af meritansøgere er faldet så meget, at der kan
blive plads til meritpsykologerne på kurserne for den ordinære uddannelse. Hvor vidt det
bliver svært for psykologerne at blive tildelt kortere meritansættelser efter 2015, er i nogen
grad afhængig af antallet af meritansøgere fremover.
Rådet drøftede fordele og ulemper ved at afslutte ordningen med regionernes forpligtelse til
at oprette meritforløb.
Konklusionen på drøftelsen blev, at forpligtelsen til at oprette meritforløb bortfalder med
udgangen af 2015, som tidligere aftalt i psykiatridirektør kredsen. Regionerne opfordres dog
til at være åbne over for henvendelser om oprettelse af meritforløb. Det kan forventes at det
vil være nemmere at få tildelt et meritforløb i nogle regioner, end i andre.
6. Dimensionering 2015
Hvert år i 2. halvår indstiller Rådet til Danske Regioners Psykiatridirektører et forslag til
dimensioneringen af specialpsykologuddannelsen for det kommende år.
Forslag til dagsordenspunkt til det kommende psykiatridirektør møde i oktober er vedhæftet.
Indstilling:
- Rådet indstiller til Psykiatridirektørne at hidtidig dimensionering videreføres.
Referat:
Morten Kjølbye oplyste at Region Nordjylland har et ønske om at øge dimensioneringen fra
3 til 6 stillinger på psykiatri-specialet, altså en fordobling. Dette med håbet om at de
færdiguddannede specialpsykologer vil blive i Region Nordjylland, hvor man allerede er
begyndt at tænke dem ind i det at løse nogle af de opgaver, som psykiaterne tidligere har
varetaget.
Tilsvarende kunne både Region Sjælland og Region Syddanmark ønske sig en øgning på
dimensioneringen. Begge regioner oplever dog udfordringer ift. rekruttering til
uddannelsesstillingerne. Der blev udtrykt tvivl om, hvor vidt en øgning af dimensioneringen
også vil øge antallet af ansøgere til stillingerne.
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Birgitte Bechgaard pegede dog på at der er flere kvalificerede ansøgere til stillingerne, så
der vil også være flere at ansætte. I Region Hovedstaden er der nu også flere godkendte
uddannelsessteder i forhold til uddannelsens start ultimo 2011.
For Region Midtjyllands vedkommende oplyste Per Jørgensen at man aktuelt ikke har ønske
om at øge antallet af uddannelsesstillinger – da man i regionen stadig er uafklaret mht.
anvendelsen af de færdiguddannede specialpsykologer. Man afventer situationen og oplyser
desuden at økonomien også spiller en rolle i sagen.
Det er DPs opfattelse at de godkendte specialpsykologers kompetencer i nogen grad
anvendes i regionernes psykiatri, men at der ikke altid er følgeskab af udnævnelse og løn
ligesom medlemmer rapporterer om ledelsesmæssig modstand mod uddannelsen. Eva
Mathiasen foreslog at en mulighed kunne være at dimensioneringen øges til det dobbelte,
eller som minimum med 10 nye stillinger indenfor psykiatri og 5 nye stillinger indenfor
børne- og ungdomspsykiatri. Det er vigtigt at sende et signal om ønsket om at øge
dimensioneringen, også af rekrutteringshensyn, men det væsentligste er, at der er årelang
latens på en øget dimensionering og DP vurderer, at den aktuelle dimensionering er
utilstrækkelig til at regionerne kan opfylde udrednings- og behandlingsgarantierne og at
specialpsykologerne dermed får den effekt på nedbringelse af ventelisterne og det
kvalitetsløft af psykiatrien, som oprindeligt var tiltænkt, påpegede ESM.
Rådets drøftelser afspejlede en række dilemmaer, som regionerne oplever i forskellig grad, i
forbindelse med at kunne rekruttere til uddannelsen. Man kunne derfor ikke umiddelbart
tilgå sekretariatets indstilling om dimensionering for 2015.
Det blev besluttet at sekretariatet udarbejder et notat, hvori der beskrives 3 dimensioneringsmodeller, herunder fordele og ulemper ved hver model. Praktiske udfordringer, f.eks.
økonomi, logistik, pædagogiske overvejelser, kvalitet, mm. skal indgå i beskrivelsen.
Desuden skal der skelnes mellem specialet i psykiatri og specialet i børne- og
ungdomspsykiatri, og yderligere skal notatet indeholde en overvejelse om den nuværende
fordelingsnøgle bør fastholdes
Sekretariatet udarbejder i samarbejde med kursusudbyder dette notat. Det sættes på
dagsorden til møde den 30. oktober 2014 i psykiatridirektør kredsen.
Et udkast til notatet sendes rundt til rådsmedlemmerne i høring indenfor 14 dage. Er der
store uenigheder kan der holdes et video-møde mhp. at afstemme synspunkter.
7. Udbud af kursusopgaven
Til varetagelse af kursusopgaven har Sekretariatet indgået kontrakt med Region Midtjylland,
Center for Kompetenceudvikling. Kontrakten er gældende i perioden 2013-2015. Der er
mulighed for at forlænge den foreliggende kontrakt for 1 år ad gangen i to omgange.
Pr. 1. september 2015 er uddannelsen fuldt indfaset, forstået således at der fra dette
tidspunkt vil være 8 uddannelseshold i gang kontinuerligt. Der er gode tilbagemeldinger fra
de uddannelsessøgende på kursusindhold og -varetagelse.
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Sekretariatet finder det derfor væsentligt for kontinuiteten i gennemførelsen af
specialpsykologuddannelsen, herunder kursusdelen, at løsning af kursusopgaven forbliver
hos den nuværende kontraktholder. Det foreslås at den foreliggende kontrakt forlænges for 1
år, gældende for perioden 2015-2016.
Indstilling:
- Nuværende kontrakt forlænges 1 år.
Referat:
Indstillingen blev godkendt.
Eva Mathiasen pegede på, at der tidligere har været divergerende opfattelser omkring
sekretariatets hjemmel til at handle uden faglig indstilling fra uddannelsesudvalget
fx vedrørende samarbejdet med kursusudbydere og henviste i den forbindelse til §3 stk 2, §6 stk
3, samt § 10 i bekendtgørelsen om uddannelsen.
Dog anførte formanden for uddannelsesudvalget i Psykiatri Birgitte Bechgaard, at det nu går
godt med at tilrettelægge og gennemføre den teoretiske del af uddannelsen efter nogle
begyndervanskeligheder.
Processen omkring et kommende udbud af kursusopgaven forelægges af Sekretariatet på næste
rådsmøde i marts 2015.
8. Evt.
Spørgsmålet om honorering af vejledere på forskningsopgaven har været rejst af flere regioner.
I både Region Hovedstaden og i Region Sjælland tages der udgangspunkt i de vilkår, som er på
den lægelige videreuddannelse.
I bund og grund er det ikke et rådsspørgsmål, men der var fra flere sider et ønske om, at
regionerne har ens praksis på området. Der blev rejst forslag om at spørgsmålet kommer på
psykiatriledelsesmøde – de fem psykiatriledelser drøfter det herefter. Aftalen blev at Region
Nordjylland rejser sagen på et møde for psykiatriledelserne.
Sekretariatet orienterede om, at spørgsmålet om frihed til opgaveskrivning under
forskningstræningskurset har været på dagsorden til et psykiatriledelsesmøde. Rådets indstilling
om at opgaveskrivning forventes at indgå i den almindelige arbejdstid, blev fulgt. Indstillingen,
og svaret herpå fra sekretær Jeppe Jørgensen, vedlægges referatet.
Kommende møder vil blive booket direkte i Outlook hos de enkelte rådsmedlemmer, således at
kollision med andre møder så vidt muligt undgås.
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