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Dato

Sagsbehandler

e-mail

Sagsnr.

2..december 2018

Birte Mikkelsen

Birte.mikkelsen@stab.rm.dk

1-30-72-162-09

Referat af
16. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
mandag den 12. november 2018 kl. 10.00 – 12.00
Mødet blev afholdt som video-møde.
Tilstede:
Per Jørgensen, formand (PJ)
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)
Martin Kangas Christensen, Sekretariatet (MKC)
Birte Mikkelsen, Sekretariatet (BM)

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Dagsorden blev godkendt.
2. Rådets rådgivning om uddannelsen, jf. Bek. §5, stk. 4:
1. Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser v/udvalgsformændene
Arbejdet med revision af målbeskrivelserne, som blev besluttet på rådsmøde i marts 2017,
er nu nået til sidste fase. De vedhæftede udkast til nye målbeskrivelser vil blive
gennemgået på mødet af udvalgsformændene. De gældende målbeskrivelser er vedhæftet
dagsorden.
Indstilling:
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Det indstilles:
- at Rådet godkender udkastene til nye målbeskrivelser samt aftaler slutprocessen, omhandlende
indsendelse til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Referat: De to udvalgsformænd redegjorde for arbejdet med målbeskrivelserne. BB redegjorde for
ændringerne i målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Resultatet er en mere
detaljeret målbeskrivelse, som skal sikre mere tydelighed for den enkelte SPU'er. Der er lagt vægt
på mere akut og almen psykiatri i den revisionen. AA redegjorde for tilsvarende ændringer i
beskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget har fastholdt
de syv psykologroller i målbeskrivelsens opbygning. Der er strammet op på konkretiseringerne og
de er gjort tydeligere. Kategorierne er også gjort tydeligere. Samlet skal det give mere tydelighed
for den enkelte SPU'er under uddannelsesforløbet.
Der blev spurgt til titel på nogle af de teoretiske kurser samt antallet af projektive tests. Der er ikke
ændret i kursusindholdet.
Vedr. formuleringer om vagtarbejde i målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri blev det besluttet at disse formuleringer slettes. I øjeblikket er der ingen officielle
aftaler om, at specialspsykologer indgår i vagtordning.
LB spurgte til checkliste om et bestemt antal patientforløb indenfor hver diagnosekategori. Det kan
være en fordel for en SPU'er, at der er stillet krav om et bestemt antal patientforløb, så det er
tydeligt at SPU'en får mødt og arbejdet med alle de store diagnosekategorier. Lægerne har en
tilsvarende checkliste i deres specialuddannelse.
Konklusionen på punktet blev at rådet godkendte den reviderede målbeskrivelse for
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri.
For så vidt angår revisionen af målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen børne- og
ungdomspsykiatri ønskede rådet at formuleringen om vagt bliver slettet. Derudover ønskede rådet at
udd.udvalget forholder sig til antal patientforløb indenfor hver diagnosegruppe. Udd.udvalget
holder møde den 29. november og arbejder med ændringerne på dette møde. Derefter rundsendes
det justerede materiale til rådsmedlemmerne til godkendelse.
SWN redegjorde herefter for proceduren vedr. indsendelse af revisionerne til SST. Rådet skal
godkende revisionerne og indsende materialet til SST. Checklister og kompetencekort skal ikke
godkendes af SST. Disse medsendes derfor ikke. Man skal holde sig for øje at specialpsykologerne
er deres egen faggruppe, så det er godt at udd.udvalgene også har fastholdt, at det er deres egen
målbeskrivelse.
Sekretariatet udfærdiger breve til SST, som vedlægges reviderede. målbeskrivelser. Det er vigtigt at
ændringerne er fremhævet i materialet. PJ underskriver brevene på vegne af rådet. Tidshorisonten er
at materialet er indsendt til SST medio december.
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2. Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse
Pt. Ingen bemærkninger.
3. Ændring af specialpsykologuddannelsens længde og indhold
Pt. ingen bemærkninger.
3. Rådets øvrige opgaver, jf. Bek. §5, stk. 5:
1. 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
implementering af specialpsykologuddannelsen samt udvikling i efterspørgsel efter
specialpsykologer. Rådet besluttede samtidig at gennemføre spørgeskema undersøgelsen igen
i efteråret 2018.
Vedhæftet oversigt over afdelinger, som har svaret på spørgeskemaet, sammenfatning af svar
på spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2018 samt indkomne svar på spørgeskemaet.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet drøfter de indkomne svar, herunder hvordan der yderligere, grundet beskeden
svarprocent, kan følges op på regionernes implementering af specialpsykologuddannelsen
Referat: Der blev udtrykt bekymring over besvarelserne, idet besvarelsesprocenten er lav i visse
regioner. Det er derfor vigtigt, at der gøres ekstra for at få flere besvarelser ind på en sådan
spørgeskema-undersøgelse. De foreliggende besvarelser viser gode ting flere steder, men hvad med
de uddannelsessteder som ikke har svaret?
Konklusionen var at rådet ønskede en opstramning på besvarelserne. Det er op til sekretariatet at
foretage denne opstramning via en styrkelse af kontaktpersionernes rolle i inddrivelse af
besvarelser.
På trods af en lav svarprocent konkluderede Rådet dog også, at de afgivne svar indikerer at
specialpsykolgouddannelsen implementeres og at der er en retning i denne implemtering – der er
udfordringer, men ikke voldsomme. Der er en bred vifte af opgaver til specialpsykologerne.
Rådet besluttede at gennemføre en ny spørgeskema undersøgelse i efteråret 2019.
Til næste rådsmøde i foråret 2019 skal der udarbejdes et mere præcist spørgeskema fra sekretatiat.
4. Orienteringspunkt om besættelse af uddannelsesstillinger 2018 v/sekretariatet
Indstilling:
Det indstilles:
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- at Rådet tager orienteringen om besættelse af uddannelsesstillinger til efterretning
Referat: Sekretariatet orienterede om efterårets rekruttering til det kommende hold til
specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Der har været genopslag af uddannelsesstillinger i Region
Syddanmark og Region Sjælland.
Der var ønske om at frafald i uddannelsen skal undersøges, herunder årsager til frafald/ophør.
Sekretariatet drøfter en model herfor med kontaktpersonerne.

5. Evt., herunder fastlæggelse af tidspunkt for næste møde i foråret 2019
Referat: PJ stopper som formand for Rådet med udgangen af 2018. Med tak til sekretariat og
udvalgsformænd var den afsluttende bemærkning at der er kommet en uddannelse, som er ved at
etablere sig. Der er brug for uddannelsen i psykiatrien.
Ny formand for Rådet er SB. Næste møde bliver et fysisk møde og holdes den 27. marts 2019 i
Danske Regioner i København. Sekretariatet sender mødeinvitation snarest.
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