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Referat fra det 32. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

26. november 2013 i HR-huset i Vejle  

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

09-12-2013 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Deltagere: Birgitte Bechgaard, Rita M. Andersen, Per B. Knudsen, Klaus Pedersen, Dorthe Brink, Vibeke 
Hansen, Birte N. Mikkelsen, Rikke H. Bundgaard, ref. 
 
Godkendelse af dagsorden og af referat (bilag 1) 
Sekretariatet blev mindet om at der skal nummer på mødedagsordnerne. Sekretariatet blev også bedt om at 
finde kommissorium eller lignende for udvalget, som skal forelægges på næste uddannelsesudvalgsmøde. 
Derudover skal listen med generelle drøftelser også på dagsordenen hver gang.  
 
Runden rundt 
RSj: 2 uddannelsesstillinger besat (Roskilde), 1 stilling er ubesat.  
RH: Alle uddannelsesstillinger besat, og man drøfter finansiering. 
RS: 6 ud af 7 uddannelsesstillinger besat. Svendborg er ikke uddannelsessted i 2014.  
RM: Alle 6 uddannelsesstillinger besat. Der arbejdes på at uddannelsen bredes ud til flere afdelinger i 
regionen. 
RN: Alle 3 uddannelsesstillinger besat 
DP: De to uddannelsesudvalg drøfter en fælles holdning til meritvurdering af specialister i psykoterapi efter 
ny ordning. Der opleves problemer med psykiaternes holdning til uddannelsen, og Birgitte Bechgaard vil tage 
kontakt til Annette Anbert mhp at mødes med Dansk Psykiatrisk Selskabs uddannelsesudvalg. 
 
Orientering fra sekretariatet 

- Sekretariatet er blevet inviteret til uddannelsesudvalgsmøde i Videreuddannelsesregion Nord, i et 
forsøg på at nuancere psykiaternes indtryk af SPU. Det skal muligvis udrulles til de andre 
videreuddannelsesregioner. 

- Der blev givet orientering om at man skal huske at indsende dokumentation for gennemført i-stilling. 
Dokumentationen skal bestå af 1) Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, 2) 
kopi af fuldt attesteret logbog og 4) kopi af kursusbeviser. 

- På baggrund af en snak med uddannelsesudvalget i Børne- og Ungdomspsykiatri præciserede 
Sekretariatet, at når der søges om godkendelse af en meritpsykolog som uddannelsesansvarlig, 
giver sekretariatet dispensation til at fungere som specialpsykolog – hvorefter den enkelte region kan 
beslutte at ansætte vedkommende som uddannelsesansvarlig. 

- Der blev også orienteret om den fastlagte procedure ifm eventuelt fravær fra kurser – der skal gives 
besked til CfK, sekretariatet og til psykologens egen uddannelsesansvarlige. Sekretariatet giver 
kontaktpersonerne besked på at orientere de uddannelsessøgende direkte, om at det forventes at 
man sidder med, til slutningen af kurset, og ikke går 15-20 minutter før. Dette punkt skal på næste 
møde igen som opfølgning. 

 
Meritter jvf oversigt (bilag 2) 

-  
Frokost 
Herunder drøftedes forskningstræning. Rikke Bundgaard tilbød at finde et par lægefaglige indstillinger 
vedrørende forskningstræning, der kunne inspirere uddannelsesudvalget, og fakta vedrørende aflønning af 
vejledere osv. Det blev også drøftet, hvem der skal læse psykologernes opgaver, dog uden umiddelbart at få 
dette afklaret. 
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Diverse spørgsmål 
 

- Udvalgets in-put til spørgsmål om specialafdelingers andel på H-forløbet: 
De uddannelsessøgende skal gennemføre 1½ år i affektiv søjle, 1½ år i psykosesøjlen og 1 år på 
specialafdelinger. Udvalget anså 6 mdr. på en specialafdelinger for passende, men i øvrigt bliver 
specialafdelingers andel på H-forløbet håndteret forskelligt i regionerne. Spørgsmålet skal afklares 
lokalt, jf uddannelsesprogrammerne. 

- ”Lovligt fravær” til anden kursusdeltagelse: 
Det er udvalgets holdning at den uddannelsessøgende skal prioritere den 4-årige 
specialpsykologuddannelse, som man bliver ansat i. Det er i øvrigt også sekretariatets holdning, som 
dog har underordnet betydning i denne sammenhæng, da ansættelsesforhold mm. udelukkende er 
et regionsanliggende 

- Ph.d og merit for FT 
Alle ph.d´er skal have merit for forskningstræning. Det er foreslået at sekretariatet håndterer dette 
automatisk for alle nyansatte med ph.d, og efter ønske for dem, der opnår ph.d-graden undervejs i 
specialpsykologuddannelsen. 

 
Kurser (Pia Kielberg deltager ved dette punkt) 
Drøftelse med Pia Kielberg om tilrettelæggelse af endnu et meritledelseskursus, overbygning til 
meritledelseskursus samt det ordinære ledelseskursus. Der bliver tale om fælleskurser på alle tre 
kursusudbud. Alle opfordres til at give in-put vedr. forslag til undervisere på delen om ledelses-teori. Vibeke 
deltager som repræsentant fra uddannelsesudvalget i psykiatri til udviklingsarbejdet. Pia kontakter 
formanden for uddannelsesudvalget i børne- og ungdomspsykiatri vedr. repræsentation herfra. 
 
Eventuelt, herunder eventuelle punkter til næste møde 

Mødedatoer, 1. halvår 2014: 
- 7. januar, kl. 10.00-17.00, Danske Regioner 
- 10. marts, kl. 10.00-17.00, Vejle 
- 8. maj, kl. 10.00-17.00, Danske Regioner 
- 17. juni kl. 10.00-17.00, Vejle (denne dato er foreløbig) 
- 13. august kl. 10.00-17.00, sted aftales senere 
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