SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Dato

Sagsbehandler

e-mail

Sagsnr.

April 2021

Birte Mikkelsen

Birte.mikkelsen@stab.rm.dk

1-30-72-162-09

Refarat fra
20. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10.00 – 13.00
Mødet holdes virtuelt. Opkaldsnummer er meet.rm37@rooms.rm.dk
Deltagere:
Søren Rask Bredkjær (formand, vicedirektør psykiatrien Region Sjælland),
Birgitte Bechgaard (formand udd. udvalget for voksenpsykiatri),
Annette Anbert (formand for udd. udvalget børne og ungdomspsykiatri),
Steen Hartvig Hansen (Sundhedsstyrelsen),
Rasmus Handest (Dansk Psykiatrisk Selskab),
Susanne Harder (professor i psykiatri Københavns Universitet),
Mette Sofie Arnvig (repræsentant fra Dansk Psykologforening),
Tina Gram Larsen (lægefaglig direktør Region Nordjylland),
Mette Sofie Dencker (Sundhedsministeriet),
Birte Nørgaard Mikkelsen (Sekretariatet),
Maria Fournais Langschwager (Sekretariatet, referant)
Afbud:
Linda Bramsen (formand for Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab),
Ida Hageman, Ole Ryttov (Region Syddanmark)
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Evt. præsentation af deltagere
Referat: dagsordenen blev godkendt
2. Rådets rådgivning om uddannelsen, jf. Bek. §5, stk. 4:
1. Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser v/sekretariatet
Pt. ingen bemærkninger.
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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.
4. Ændringer i reglerne for meritoverførsel til specialpsykologuddannelsen
Pt. ingen bemærkninger
Referat: Punktet blev taget til efterretning
3. Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om anbefalinger om anvendelse af specialpsykologers
kompetencer i det tværfaglige samarbejde i den regionale psykiatri (opfølgningspunkt fra
møde den 17. august 2020
Rådet drøftede Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fandt ikke anledning til ændringer i
anvendelsen af specialpsykologers kompetencer. Der var et ønske om at anbefalingerne blev
skrevet i et mere enkelt og tydeligt sprog, som kan overføres til klinikkens hverdag.
Sundhedsstyrelsens repræsentant i Rådet har efterfølgende meldt tilbage, at Rådets ønske
stadig er under afklaring.
Indstilling:
Det indstilles
- at Rådet tager Sundhedsstyrelsens tilbagemelding til efterretning.
Referat: Punktet er stadig under afklaring i SST. Udvalget besluttede at afvente til næste
møde.
4. Betegnelsen specialpsykolog (opfølgningspunkt fra møde den 17. august 2020)
Det er Sundhedsstyrelsens umiddelbare vurdering, at specialpsykolog er en beskyttet titel. I
henhold til bekendtgørelse af 25. november 2010, §18 kan den, der har gennemført
specialpsykologuddannelsen, benytte betegnelsen Specialpsykolog i børne- og
ungdomspsykiatri henholdsvis Specialpsykolog i psykiatri.
På rådsmødet den 17. august 2020 konkluderede Rådet, at der mangler præcist svar fra
Sundhedsstyrelsen ang., hvem der har bemyndigelse til at tage fat i de psykologer, der kalder
sig specialpsykologer uden at være det.
Sundhedsstyrelsens repræsentant har vendt sagen sammen med Enheden for uddannelse.
Problemet er, at hverken autorisationsloven eller bekendtgørelsen om specialpsykologer siger
noget om, at titlen er beskyttet. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at titlen er beskyttet, idet
fremgår af § 18 i bekendtgørelsen, at den, der har gennemført specialpsykologuddannelsen,
kan benytte betegnelsen Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri henholdsvis
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Specialpsykolog i psykiatri. Ud fra dette vurderer Sundhedsstyrelsen, at de, der ikke har
gennemført uddannelsen, ikke må anvende betegnelsen.
Det er ikke bestemt nogen steder i lovgivningen, hvem der har kompetence til at gribe ind
over for psykologer, der uberettiget benytter titlen specialpsykolog. Sundhedsstyrelsens
bedste bud er, at sekretariatet retter henvendelse til pågældende psykologer og henstiller til, at
de ophører med at bruge titlen. Begrundelsen for at pege på sekretariatet er, at det ifølge
bekendtgørelsens § 16 er Sekretariatet, der udsteder uddannelsesbeviset til den enkelte
specialpsykolog. Samtidig er det Sekretariatet, der sammen med Rådet har ansvaret for
uddannelsen i sit hele iht. bekendtgørelsen.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet tager svaret til efterretning.
- at Sekretariatet laver udkast til formular/henstilling i forbindelse med uretmæssig anvendelse
af betegnelsen specialpsykolog
Referat: I psykologloven står, at psykologer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Der er
udarbejdet Nordiske etiske principper, som alle psykologer skal følge, hvor der bl.a. står, at
man ikke uretmæssigt må kalde sig noget, man ikke er. Autoriserede psykologer er registreret
med navns nævnelse på psykolognævnets hjemmeside.
Rådet drøftede om specialpsykologer må registreres med navns nævnelse på
specialpsykologuddannelsens hjemmeside, men juraen må afklares først.
Rådet indstillede, at Sekretariatet skal udarbejde en henstilling, der godkendes af formanden,
som kan bruges til psykologer, der uretmæssigt kalder sig specialpsykologer. Det indstilledes
også, at Sekretariatet undersøger muligheden for at have en liste over uddannede
specialpsykologer liggende på hjemmesiden. Lov om kvaksalveri – findes der noget
tilsvarende for psykologer? Hvad er juraen for autorisationsregisteret for
læger/sygeplejersker?
5. Mulighed for bagudrettet journalopslag på lige fod med andre sundhedsfaggrupper under
uddannelse (opfølgningspunkt fra møde den 17. august 2020)
Læger (og enkelte andre sundhedsfaggrupper) under uddannelse har i følge Sundhedsloven
adgang til at slå op i patientjournaler op til 6 mdr. efter indlæggelse. Det har psykologer ikke.
Sekretariatet rejste på møde i august 2020 problemstillingen overfor Rådet, idet den
nuværende ordning ikke giver samme muligheder for læring for uddannelsespsykologerne,
som uddannelseslæger og andre studerende på sundhedsuddannelser har.
Rådet bad sekretariatet om at rette henvendelse til SST om sagen.
Sundhedsstyrelsen oplyser i svar på henvendelsen, at der ikke for nuværende er indskrevet i
Sundhedsloven at psykologer må lave bagudrettede opslag i patientjournaler. En tilladelse vil
betyde en ændring i Sundhedsloven. Herefter vil det blive en vurdering i Sundhedsministeriet,
om man vil gå videre med sagen.
Vedhæftet Sundhedsstyrelsenss uddybning af svaret.
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Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet tager svaret fra Sundhedsstyrelsen til efterretning.
- at Rådet drøfter hvilke andre muligheder, der regionalt kan arbejdes på for at lette
uddannelsespsykologernes adgang til patientjournaler for at sikre deres læring på lige fod med
andre sundhedsprofessionelle under uddannelse.
- at Rådet drøfter muligheder for at øve påvirkning centralt for en ændring i Sundhedsloven,
herunder Sekretariatets opgave i dette.
Referat: SSTs repræsentant tilbød at undersøge lovhjemmelen og lovbemærkningerne til
nævnte paragraffer nærmere. Sundhedsministeriets repræsentant påpegede, at arbejdet kunne
gå hånd i hånd med arbejdet om, at autorisere psykologer under sundhedsloven. Rådet
indstillede, at Sekretariatet og SST udarbejder en henvendelse til Sundhedsministeriet, for at
få sundhedsloven ift. bagudrettet opslag i journalen ændret, så der er lige vilkår for alt
sundhedsfagligt personale.
Der er en mulighed for journalopslag, hvis ledelsen giver den enkelte psykolog tilladelse til
opslag eller hvis patienten giver samtykke til at slå op ift. læring og uddannelse. SST’s
repræsentant mente, at der kan skrives samtykke inde i journalen uden fysisk underskrift.
6. Prognose for fremtidige uddannelsesstillinger
Ved møde den 17. august 2020 drøftede rådet muligheder for og perspektiv i at gå fra den
årlige indstilling af dimensionering på specialpsykologuddannelsen til at få udarbejdet en
flerårig prognose for antallet af uddannelsesforløb.
Sagen har været drøftet i den udvidede psykiatriledelseskreds i november 2020. Sekretariatet
har kort drøftet sagen med Sundhedsstyrelsen.
At gå over til en prognosemodel som den, der anvendes på speciallægeuddannelsen indebærer
inddragelse af en række aktører og interessenter. Den overordnede proces for udarbejdelse af
en prognose og dimensioneringsplan påbegyndes ved først at udarbejde en Lægeprognose og
herefter en Dimensioneringsplan. Processen ved Lægeprognose påbegyndes ved at drøfte
model for den kommende prognose, herefter anmodning og levering af data til rapporten og
godkendelse af rapporten. Herefter påbegyndes processen med Dimensioneringsplan ved
udarbejdes af høringsmateriale, en høringsfase, opsamling og afholdelse af møder og herefter
udarbejdelse af et udkast og forelæggelse af planen i diverse fora.
Det er således en omfattende proces. På den længere bane arbejder regionerne på at udvikle
en samlet prognosemodel for alle faggrupper i sundhedsvæsnet. Modellen skal bygge på data
fra Danmarks Statistik, Sundhedsdata og ADAM (Finansministeriets model for fremskrivning
af samfundsøkonomien). Med data fra disse enheder vil man kunne stille spørgsmål til,
hvordan forskellige parametre udvikler sig – demografisk sammensætning, udvikling i
sygdomme, udvikling i samfundsøkonomien – og hvilken betydning en bestemt ændring vil få

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 78410800
www.specialpsykologuddannelsen.dk

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

for arbejdsstyrkeplanlægningen i sundhedsvæsnet. Grundtanken er, at man for at kunne levere
sundhedsydelser i verdensklasse til enhver tid må kigge på, om man har de rette kompetencer
til at løse de konkrete opgaver.
Det foreslås at Rådsformand og Sekretariat kontakter Sundhedsstyrelsen med henblik på at få
en dialog om muligheden for at indtænke behovet for uddannede specialpsykologer i en mere
samlet prognosemodel.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet godkender forslaget om, at Rådsformand og Sekretariat retter henvendelse til
Sundhedsstyrelsen med henblik på et indledende møde om prognosemodel for
specialpsykologuddannelsen
Referat: Det kunne være relevant med en prognosemodel, der kan styre udbuddet af
uddannelsen. En prognose kunne også være med til at lægge mere langsigtede planer både
regionalt og nationalt. Rådet støttede op om forslaget og indstillede, at Sekretariatet og
formanden retter henvendelse til SST for at opstarte arbejdet – gerne inden sommerferien.
7. Status på uddannelsesforløb
Et fast punkt på Rådets dagsorden er en status på igangværende uddannelsesforløb.
Sekretariatet har udarbejdet status med oversigt over antal godkendte specialpsykologer samt
status på igangværende uddannelsesforløb. Desuden vedhæftet opdateret oversigt over frafald.
Sekretariatet gennemgår status på mødet.
Status er vedhæftet dagsorden.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet tager orienteringen til efterretning
Referat: Rådet tog status til efterretning. Rådet og Sekretariatet udtrykte en fornemmelse af,
at nogle uddannelsespsykologer stopper pga. udfordringen med at få et fuldtids
uddannelsesforløb til at hænge sammen med et familie/privatliv. Det var også indtrykket, at
det kunne afholde psykologer fra at søge uddannelsen. Debat om deltid blev planlagt til et
senere møde.
8. Tilrettelæggelse af de teoretiske kurser under epidemien og fremtidigt perspektiv
Sekretariatet har inviteret Center for Kompetenceudvikling ind til mødet for at give en status
på tilrettelæggelse af de teoretiske kurser samt uddrage læring af hvordan det seneste års
kursustilrettelæggelse kan få indflydelse på fremtidig tilrettelæggelse.
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Referat: CKU gav et godt indblik i, hvilke udfordringer, der har været, og stadig er med
tilrettelæggelse af kursusdelen under COVID-19 samt pegede på relevante fremadrettede
perspektiver.
9. Evt., herunder fastlæggelse af tidspunkt for næste møde i efteråret 2021
Psykologforeningen ønskede at viderebringe et forslag om at kunne tage uddannelsen på
deltid. Formanden ønskede at skyde punktet til næste møde. Se evt. under punkt 7.
Formanden for uddannelsesudvalget for børn- og ungdomspsykiatri ønskede at drøfte
muligheden for at benytte evaluer.dk i specialpsykologuddannelsen, ligesom
uddannelseslægerne. Det blev besluttet at drøfte på næste møde.
Næste møde planlægges til 22. september 2021 kl. 10.00 – 13.00.
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