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Referat fra
7. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
torsdag den 6. marts 2014 kl. 10.00 – 11.30
Deltagere: Per Jørgensen (Danske Regioner, formand), Annette Anbert (Uddannelsesudvalget i
B&U), Birgitte Bechgaard (Uddannelsesudvalget i Psykiatri), Eva Secher Mathiasen (Dansk
psykologforening), Søren Bredkjær, (Danske regioner), Morten Kjølbye (Danske regioner), Michael
Thastum (Universiteterne), Rikke Bundgaard, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, ref.
Afbud fra: Pia Glyngdal (Dansk psykiatrisk selskab), Majbritt Codam (Sundhedsstyrelsen), Ole
Ryttov (Danske regioner), Gertrud Rex Baungaard (Indenrigs- og Sundhedsministeriet), Jan
Kristensen (Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab)
På grund af tekniske problemer i starten af mødes opfordres der endnu en gang til, at alle deltagere
undersøger at videosystemerne virker, i god tid, så mødet kan begynde til det planlagte tidspunkt.
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Dagsordenen blev godkendt, et punkt føjet til eventuelt.
2. Kort status fra sekretariatet – vedhæftet som power-point
– antallet af godkendte specialpsykologer ultimo februar 2014
– status på ansættelsesrunde indenfor de to specialer februar 2014
– status på igangsatte uddannelseshold februar 2014
Statusopgørelsen igangsatte en diskussion af rekrutteringsmulighederne til uddannelsesstillingerne i
Specialpsykologuddannelsen, da der er forskel på søgningen i de forskellige regioner. Eva Secher
Mathiassen fremlagde, at Dansk Psykologforening gerne vil hjælpe med forskellige former for
motivation og incitament til søgning af uddannelsesstillingerne, blandt psykologer. På næste
rådsmøde skal der fremlægges en ny oversigt fra regionerne over deres brug af specialpsykologer,
og baseret på dette kan det fastlægges om der skal igangsættes et arbejde med rekruttering.

3. Spørgsmål om tjenestefrihed med løn til skrivning af forskningstræningsopgave
Under speciallægeuddannelsen er der indlagt 2 ugers tjenestefrihed med løn til at skrive
forskningstræningsopgave. Dette er forhandlet i overenskomsten for yngre læger. Efter
aftale med vicedirektør Søren Bredkjær har den regionale kontaktperson i Region Sjælland
rejst spørgsmålet om, hvor vidt de uddannelsessøgende psykologer under
Specialpsykologuddannelsen også skal have 2 ugers tjenestefrihed med løn til at skrive
forskningstræningsopgave. Et argument herfor er, at Specialpsykologuddannelsen allerede
ligner speciallægeuddannelsen på flere niveuaer, og hvis forskningstræningsopgaven skal
kunne tillægges lige så meget vægt for specialpsykologerne som for speciallægerne, kan det
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0770
www.specialpsykologuddannelsen.dk

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN
PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

være hensigtsmæssigt at psykologerne får to ugers tjenestefrihed med løn til at skrive
opgaven.
Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af ovenstående spørgsmål og den videre proces, og at Rådet når til
enighed om en anbefaling i forhold til hele landet, så regionernes rekrutteringsmuligheder
ikke påvirkes grundet forskellige praksis
Referat: Indledningsvis kom der en rettelse til dagsordenspunktet med en præcisering af, at
der ikke er overenskomstfastsat frihed til opgaveskrivning i 10 dage under
forskningstræningsmodulet, for lægerne. Det er de teoretiske kurser der er overenskomstfastsat
frihed til, selve opgaveskrivningen skal klares i arbejdstiden.
I forhold til indstillingen var der er enighed om at der skal være lighed i alle 5 regioner i dette
spørgsmål, og at specialpsykologuddannelsen bør lægge sig op ad speciallægeuddannelsen. Der var
en længere drøftelse i Rådet af, hvor vidt det er et problem for psykologerne at få tid til at skrive
forskningstræningsopgaven (og hvor vigtigt det er, at der findes tid til at skrive opgaven), men
konklusionen på punktet blev:
Opgaveskrivning under forskningstræning er en del af den uddannelse, som
psykologerne er ansat til at gennemføre. Derfor skal der findes tid i arbejdstiden til at
skrive opgaven, på lige fod med de andre kompetencer der skal opnås.
Rådet går ud fra at der findes tid til opgaveskrivning under ansættelserne, indtil der
eventuelt kommer konkrete eksempler på andet.
Da der var flere rådsmedlemmer der ikke var til stede under drøftelsen, vil Rådet ikke
lægge sig fast på yderligere opfølgning på nuværende tidspunkt, ud over at
Sekretariatet bedes forelægge spørgsmålet for psykiatridirektørerne, som kan svare
tilbage til Rådet, hvordan regionerne forholder sig til det. Herefter tages spørgsmålet
op på næste rådsmøde.
4. Elektronisk evaluering af ansættelser under specialpsykologuddannelsen
– opfølgningspunkt fra møde den 30. september 2013
Det har været drøftet, hvor vidt de uddannelsessøgende psykologer skal have adgang til
at evaluere deres ansættelser i www.evaluer.dk, på samme måde som lægerne i
speciallægeuddannelse gør det.
Sekretariatet er i dialog med Dansk Telemedicin, som ejer portalen, om udgiften til en
eventuel udvikling af et evalueringsmodul til brug for psykologer.
Et overslag over prisen samt indhold vil blive eftersendt inden mødet.
Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af den videre proces i forbindelse med udvikling af en
evalueringsmetode for specialpsykologuddannelsen
Referat: Det ser ikke ud til, at det bliver særligt dyrt at få adgang til, at psykologerne kan evaluere
deres ansættelser i Evaluer.dk. Derfor arbejder Sekretariatet videre med at indgå en aftale med
Dansk Telemedicin som udbyder Evaluer.dk, for at få psykologerne ind i dette system så hurtigt
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som muligt. De 24 spørgsmål som lægerne skal besvare, rundsendes til uddannelsesudvalgene til en
hurtig gennemgang og tilpasning til Specialpsykologuddannelsen.
Derudover blev der rejst et spørgsmål om, hvordan der kan holdes øje med, om de
uddannelsesgivende afdelinger bliver ved med at leve op til kravene til at indgå som
uddannelsesafdeling i Specialpsykologuddannelsen. Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at oprette en
inspektorordning svarende til den på lægeområdet. Spørgsmålet skal rejses på et senere rådsmøde.
5. Evt.
Morten Kjølby ytrede et ønske om at meritordningen ikke afskaffes men gøre permanent, da man i
hvert fald i Region Nordjylland er interesseret i at videreuddanne flere psykologer og at kombinere
efteruddannelser, så specialister også i fremtiden kan uddannes til specialpsykologer, uden
nødvendigvis at tage et fuldt uddannelsesforløb. Hertil var der en drøftelse af meritordningens
fremtid og planerne for meritordningen. Punktet skal rejses igen på næste rådsmøde, hvor
Sekretariatet bedes fremlægge de retningslinjer der er for meritordningen, nu og fremadrettet.
Derudover bad Eva Secher Mathiasen, om Dansk Psykologforening kan medbringe en observatør til
rådsmøderne i en periode, for at få integreret Specialpsykologuddannelsen bedre i Dansk
Psykologforening. Det blev aftalt at dette afprøves et par møder, helt ekstraordinært.
Sekretariatet udsender forslag til mødedatoer for de to næste møder i september 2014 og marts
2015.
Da der var flere rådsmedlemmer der ikke deltog i mødet i dag blev det understreget, at det er vigtigt
at alle relevante parter bliver repræsenteret ved rådsmøderne.
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