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Rådet for Specialpsykologuddannelsen
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Referat
Dato

Sagsbehandler

e-mail

Sagsnr.

10.09.2015

Birte Mikkelsen

Birte.mikkelsen@stab.rm.dk

1-30-72-116-15

Rådet for Specialpsykologuddannelsen
Referat af 10. møde
Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.30 til 12.00
Tilstede:
Per Jørgensen, Danske Regioner, formand for Rådet
Søren Bredkjær, Danske Regioner
Ole Ryttov, Danske Regioner
Birgitte Bechgaard, uddannelsesudvalget for psykiatri, formand
Annette Anbert, uddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri, formand
Eva Secher Mathiasen, Dansk Psykologforening, formand
Niels Kjeldsen, Dansk Psykologforening, observatør
Ulla Almegaard, Dansk Psykiatrisk Selskab
Mikael Thastum, Universiteterne
Rikke Bundgaard, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Afbud:
Morten Kjølbye, Danske Regioner
Majbritt Codam, Sundhedsstyrelsen
Jan Birnbaum Kristensen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Gertrud Rex Baungaard, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formanden for Rådet
Punkt 5 blev fremrykket.
2. Kort status fra sekretariatet v. Sekretariatet
Status var vedhæftet dagsorden. Herunder en status på gennemgangen af meritansøgninger til
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
Indstilling:
- Det indstilles at status tages til efterretning.
Referat:
Sekretariatet gennemgik det udsendte materiale. Der blev fra bl.a. DP udtrykt ønske om
uddybende data om dels antal ansøgninger til ansættelsesrunderne og dels om baggrund for
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afbrudte forløb. Sekretariatet har udarbejdet en oversigt med de ønskede data, som er vedhæftet
dette referat.
3. Elektronisk evaluering af den kliniske del af specialpsykologuddannelsen – opfølgning fra
sidste møde v. Sekretariatet
Sagsfremstilling: Den reviderede spørgeramme for evaluering af de kliniske ansættelser under
den lægelige videreuddannelse blev endeligt godkendt i Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse i maj måned 2015. Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen lægger op
til en tidsplan for implementering af elektronisk evaluering af de kliniske ansættelser under
specialpsykologuddannelsen, der ser således ud:

Medio september til 8. oktober 2015 (hvor der er møde i Uddannelsesudvalget for
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri): de to uddannelsesudvalg under
specialpsykologuddannelsen gennemgår spørgerammen på 24 spørgsmål og tilretter
spørgsmålene til specialpsykologuddannelsen

9. oktober til 31. oktober 2015: Sekretariatet opretter spørgerammen i Plan2Learn

1. november til 31. december 2015: Det første hold uddannede specialpsykologer i
Psykiatri evaluerer de kliniske ansættelser, efter invitation fra Sekretariatet for
Specialpsykologuddannelsen
Indstilling:
- Det indstilles at punktet tages til efterretning
Referat:
Sekretariatet gennemgik tidsplanen. Spørgerammen udsendes til medlemmerne i
uddannelsesudvalgene til kommentering – da udvalgene først holder deres kommende møder
efter den 8. oktober vil arbejdet med kommentering blive udført via mail-korrespondance.
4. Procesplan for udbud af kursusopgaven – opfølgning fra sidste møde v. Sekretariatet
Sagsfremstilling: Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen har taget kontakt til Region
Midtjyllands udbudsjurist med henblik på at tilrette udbudsmaterialet, med udgangspunkt i
materialet fra sidste udbudsrunde i 2012. Når juristen har godkendt sekretariatets oplæg, sendes
det til arbejdsgruppen under Rådet, der skal hjælpe sekretariatet med at kvalificere både udbud,
og den efterfølgende udvælgelse af vinder af udbuddet. Arbejdsgruppen består af de to
formænd for uddannelsesudvalgene som psykologfaglige repræsentanter i udvalgsgruppen,
sammen med lægefaglig direktør Morten Kjølbye og sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov.
I udbudsmaterialet har sekretariatet tegnet en tidsplan som også vil blive drøftet med
arbejdsgruppen.
Indstilling:
- Det indstilles at punktet tages til efterretning
Referat:
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Sekretariatet orienterede om at der har været kontakt til Region Midtjyllands udbudsjurist mhp.
justeringerne i udbudsmaterialet. Juristen har stillet spørgsmål om, hvor vidt det er nødvendigt
at køre en udbudsforretning. Det er sekretariatets opfattelse at gennemførelse af en
udbudsforretning vil sikre gennemsigtighed i processen med at vælge en kursusudbyder. Der
var opbakning blandt rådsmedlemmerne til dette. Der køres derfor videre som forudsat.
Til orientering videresender Sekretariatet til Rådet et notat fra udbudsjuristen, hvoraf det kan
tolkes at det ikke er et formelt krav, at kursusopgaven kommer i udbud.
5. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende beskrivelsen af regionernes anvendelse af
specialpsykologers kompetencer. Cheflæge Morten Kjølbye fortæller om arbejdsgruppens
arbejde
Indstilling:
- Det indstilles at status tages til efterretning
Referat:
Helle Knudsen, som er kontaktperson for specialpsykologuddannelsen i Region Nordjylland
for specialpsykologuddannelsen deltog under behandling af dette punkt, i Morten Kjølbyes
fravær. Der blev redegjort for arbejdet med at afdække regionernes anvendelse af
specialpsykologernes kompetencer, herunder at der har været fokus på udredning og
diagnostik. Alle regioner har været repræsenteret i arbejdsgruppen af enten psykologer og/eller
klinikchefer. Notatet berører dels kompetencemæssige og dels juridiske aspekter. Konklusioner
i notatet vedrører bl.a. lovgivning, dvs. hvilke opgaver det er muligt at uddelegere til
specialpsykologerne, herunder i det ambulante arbejde samt ved vagtordninger. Desuden
indeholder notatet et afsnit om ledelsesopgaver. Notatet har været behandlet på møde i
psykiatriledelserne før sommerferien og er blevet godt modtaget i denne kreds, og bliver
forelagt Danske Regioners psykiatridirektører på møde den 17. september. I kraft af at være
formand for Dansk Psykologforening fik Eva Secher Mathiasen mulighed for at gennemlæse
notatet, og sende eventuelle kommentarer til Per Jørgensen, inden psykiatridirektørmødet.
Der blev fra flere rådsmedlemmers side, herunder rådsformanden, opfordret til at afdækningen
får lov til at leve i afdelingerne, idet den indeholder en række klarificeringer vedr.
specialpsykologers virke. Til dette blev dog bemærket fra flere rådsmedlemmer at instrukser på
lokalt plan kan overrule den regionale afdækning – jura er ikke en eksakt videnskab.
Eva Secher Mathiasen oplyste at Psykologforeningen også har fået foretaget en udredning af
området vedr. psykologer/specialpsykologers virke og ansvar, herunder det juridiske aspekt
vedr. delegering. Udredningen er ikke publiceret endnu.
Søren Bredkjær påpegede at det er godt med en afklaring/klarificering af specialpsykologernes
kompetenceområde. Det bliver nemmere for afdelingerne og andre faggrupper at forholde sig
til denne nye faggruppe.
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Konklusionen på fremlæggelsen er at Rådet håber at notatet kan medvirke til en afklaring af
specialpsykologernes virke. Der blev fra rådsformandens side appelleret til at notatet bliver
respekteret.
6. Formændene for de to uddannelsesudvalg giver en kort status på udvalgenes arbejde
v. Annette Anbert og Birgitte Bechgaard
Indstilling:
- Det indstilles at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Formændene redegjorde for arbejdet i uddannelsesudvalgene. Birgitte Bechgaard fortalte om
antal møder i uddannelsesudvalget for uddannelsen i Psykiatri, og løsning af udvalgets opgaver
samt fremtidige opgaver. Annette Anbert redegjorde for arbejdet i uddannelsesudvalget for
Børne- og Ungdomspsykiatri, herunder kursusarbejdet og samarbejdet med CfK.
7. Orientering om festligholdelse i forbindelse med det første hold færdige specialpsykologer
Sagsfremstilling: Den 30. november 2015 afslutter det første hold ordinært uddannede
specialpsykologer på specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet laver, i samarbejde med de
regionale kontaktpersoner, en liste over hvem der færdiggør uddannelsen, og hvornår. På grund
af barsler og andre forhold er der 8 eller 9 psykologer ud af 19, der færdiggør uddannelsen pr
1. december 2015, hvorfor Sekretariatet har besluttet at udskyde fejringen af det første
gennemførte hold til foråret 2016, hvor lidt flere psykologer bliver færdige og kan være med.
Sekretariatet vil, i samarbejde med Danske Regioner og de regionale kontaktpersoner, være
tovholder på en fejring af det første hold ordinært uddannede specialpsykologer.
Indstilling:
- det indstilles at Rådet overvejer om der er input til tidsplan, eller indhold af festligholdelsen.
Referat:
Sekretariatet redegjorde for antallet af specialpsykologer, som afslutter deres uddannelse til
december 2015. Der vil være tale om et mindre antal. Sekretariatet forhører sig hos
kontaktpersonen i Danske Regioner vedr. evt. pressedækning af begivenheden. Fra
rådsmedlemmerne blev det foreslået at vente til foråret 2016/efteråret 2016 med en decideret
fejring af de nyudklækkede specialpsykologer, fordi man da vil kunne samle 2 hold
specialpsykologer i Psykiatri, og ét hold specialpsykologer i Børne- og Ungdomspsykiatri. Dog
vil det også være godt at markere noget her til december for dem, der bliver færdige på dette
tidspunkt. Dette vil blive afholdt i de respektive regioner.
Det blev aftalt at sekretariatet i forbindelse med et snarligt møde med regionernes
kontaktpersoner aftaler videre omkring fejring af de kommende specialpsykologer, herunder
udfærdiger en kommunikationsplan.
8. Dimensionering af Specialpsykologuddannelsen i 2016
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Sagsfremstilling: 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 kommende psykiatridirektør møde i oktober er vedhæftet.
Indstilling:
- Rådet indstiller til Psykiatridirektørerne at foreslået dimensionering godkendes.
Referat:
Sekretariatet har spurgt regionerne om deres forventninger til dimensionering på
specialpsykologuddannelsen for 2016. Heraf fremgår det, at Region Nordjylland forventer en lavere
dimensionering end i de foregående år, herunder at der lægges op til at der ikke skal opslås
uddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri i 2016. Annette Anbert henledte
opmærksomheden på dette og stillede spørgsmål om hvad der kan gøres for at hjælpe regionen,
herunder om andre regioner kan overtage nogle af uddannelsesforløbene, for at opretholde
dimensioneringen?
Per Jørgensen oplyste at Region Nordjylland har nogle udfordringer på grund af mangel på
medarbejdere, herunder speciallæger. Samtidig skal der foretages besparelser.
Eva Secher Mathiesen synes at indstillingen om dimensionering bærer præg af nødvendighedens
politik og kunne ønske sig mere faglig underbygning af indstillingen. – i virkeligheden også et
ønske om en øget dimensionering med henblik på at sikre kvaliteten af behandlingen i psykiatrien
fremover – dette med baggrund i dels den nylige afdækning af anvendelsen af specialpsykologernes
kompetencer, dels udrednings- og behandlingsgarantien, som psykiatrien er underlagt. Hun fandt
det derfor svært at bifalde indstillingen.
Fra Mikael Thastum blev det fremhævet at det også i besparelsestider er vigtigt med uddannelse for
at kunne sikre de fremtidige kompetencer, og hermed kvalitet i ydelserne.
Søren Bredkjær kunne for Region Sjællands vedkommende også pege på udfordringer i arbejdet
med at stille uddannelsesberedskab til rådighed. I Region Sjælland oplever man vanskeligheder med
at tiltrække ansøgninger til faste stillinger som specialpsykolog. Hvis der var kø for at få en
specialpsykologstilling, ville situationen være en anden.
I Region Syddanmark, oplyste Ole Ryttov, er det holdningen, at man ikke fører overbudspolitik,
men at man har opmærksomhed på at sikre en balance mellem udbud og efterspørgsel og satse på
en rolig udvikling i antallet af specialpsykologer i regionens psykiatrier.
Fra Region Midtjyllands side oplyste Per Jørgensen, at der holdes fast i den hidtidige
dimensionering. Man betragter det som vigtigt at fastholde den kadence og udvikling, som er
igangsat.
Rådsformand Per Jørgensen måtte herefter konkludere at der i rådet er forskellige opfattelser af
hvordan den kommende års dimensionering skal se ud.
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Sekretariatet blev bedt om at bringe mere faglighed ind i dagsordensteksten, herunder også inddrage
notatet om regionernes anvendelse af specialpsykologers kompetencer, samt synliggøre den
bekymring, som rådet har, vedrørende den forventede dimensioneringen for Region Nordjylland.
På baggrund af sidste rådsmøde den 9. marts 2015 spurgte Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen de regionale kontaktpersoner om, dels hvor mange specialpsykologer der er ansat i den
enkelte region (med opgaver som specialpsykolog), dels hvilke opgaver der varetages særskilt af
godkendte specialpsykologer i psykiatrierne, og hvordan den enkelte region tilrettelægger at leve op
til formålet med specialpsykologuddannelsen, fremover. Beklageligvis havde Sekretariatet ikke fået
denne sammenskrivning klar til rådsmødet den 10. september 2015 - den vedlægges derfor referatet
til orientering. Svarene i sammenskrivningen er fra maj måned 2015.
9. Eventuelt
Annette Anbert ønskede i forlængelse med ovenstående data for antal ansatte
specialpsykologer i regionerne, også data for antal stillinger til de kommende, nyuddannede
specialpsykologer. Det blev en opgave for sekretariatet at undersøge dette.
Ulla Almegaard spurgte til fordeling af mænd og kvinder på uddannelsen, hvor svaret er at der
overvejende er kvinder, som søger uddannelsesstillinger – ligesom det overvejende er kvinder
som søger ind på psykologi-studiet.
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