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Referat fra 38. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri, den 29. september 2014 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15-09-2017 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 
Mødet afholdtes i Regionshuset i Region Syddanmark, Damhaven 12, 7400 Vejle, lokale 6, st. 
Deltagere: Rita M. Andersen, RSj, Vibeke Hansen, RM, Dorte Brink, RS, Juno Calmer, RH, Ulrik F Sund, 
RN, Birgitte Bechgaard, SPS, Klaus Pedersen, DP 

 
10.15 – 10.25 Godkendelse af dagsorden og referat  
(Bilag 1) Klaus´ og Birgittes kommentarer er sat ind.  
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
10.25 – 11.00 Runden rundt 
RSj: Uddannelsen går planmæssigt. Der er stadig usikkerhed om, hvor vidt alle de opslåede 
specialpsykologstillinger for 2014 bliver besat.  
RM: En uddannelsessøgende har opsagt sit uddannelsesforløb efter gennemført i-stilling. Alle nye 
uddannelsesforløb er blevet besat. 
RS: Uddannelsen går godt. Ikke alle nye uddannelsesstillinger er blevet besat, så to forløb skal i 
genopslag. 
RH: Alle 9 uddannelsesforløb besat. Det går godt ude på afdelingerne, der er bud efter 
specialpsykologerne.  
RN: Alle 4 opslåede forløb er blevet besat. Der er stadig stor fokus på at få efteruddannet de fleste 
psykologer i regionen. Ulrik vil forsøge at lave en oversigt over de overvejelser der pågår i regionen, 
omkring psykologernes stillingsstruktur.  
DP: Intet at bemærke 
 
Derudover har Birgitte Bechgaard været inviteret til møde med Dansk Psykiatrisk Selskabs 
uddannelsesudvalg, men det blev desværre aflyst, da specialet er ved at revidere målbeskrivelsen for 
specialet. 
 
11.00 - 11.20 Orientering fra sekretariatet 

 Møde i Rådet for specialpsykologuddannelsen 
Rikke sørger for at slides fra mødet vedr igangværende og færdige forløb, bliver 
rundsendt til udvalget. 

 Møde med kontaktpersonerne for SPU 

 Opslagsrunde – genopslag. Der kommer et genopslag af uddannelsesstillinger i 
Psykiatri, i løbet af uge 40. 

 
11.20 – 12.30 Gennemgang af meritter og generelle spørgsmål jf vedhæftet bilag 2 
 
12.30 – 13.30 Frokost i gæstekantinen 
 
13.30 – 14.00 Nyt uddannelsesprogram fra PC Ballerup.  
Der er blevet ændret i programmet pga afdelingens omlægninger hen imod færre senge og mere ambulant 
behandling. Bilag 3 
 
Referat: Ændringen består i at der skal være et mindre antal senge på centeret, som også skal overtage 
nogle funktioner fra Riget, og Stolpegaard, bl.a spiseforstyrrelser. Der var enighed i udvalget om at det er en 
god idé at orientere udvalget, når der sker ændringer i uddannelsesprogrammerne. 
 
14.00 – 14.30 Besøg fra CfK mhp at vise nogle funktioner i Plan2Learn 
Der var også en drøftelse af forskningskursus og hensigtsmæssigheden i at det måske deles i to hold. 
Udvalget drøfter dette med CfK, og også om andrekursus hold med fordel kunne deles. 
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14.30 – 16.30 Diverse drøftelser: 

 Regionernes anvendelse af specialpsykologer 
Rådsmødet den 4. september klarlagde at der regionalt er forskelligheder i anvendelsen af de 
godkendte specialpsykologer. Der er åbnet op for nye funktioner for psykologer, især for de 
uddannelsessøgende, herunder stuegang. Udvalget kunne godt tænke sig at disse funktioner i 
højere grad videreføres til de godkendte specialpsykologer. Man kunne fx forestille sig at der 
kan skrives kronikker i de trykte medier om ordningen for at fortælle om forandringer i 
psykiatrien. I disse kan der indgå allerede høstede erfaringer fra de kliniske 
uddannelsesophold, der er gennemført.  

 Kommentar til klagesag 
Udvalget finder ikke at der er fremkommet nyt i sagen.  

 Kursusbeskrivelser 
Kursusbeskrivelserne foreslås udviklet så der er mere klarhed over, hvilke moduler der 
indeholder hvad, samt det overordnede mål med kurset 

 Meritering af specialister i Psykoterapi efter ny ordning 
Det fremgår af regelsættet for merit at specialister i psykoterapi efter gammel ordning (fra før 
2005) får en allerede fastlagt ”mængde” merit for den teoretiske del af uddannelsen. Dermed 
underforstås at specialister efter ny ordning får en individuel meritvurdering. Sekretariatet 
sørger for at dette udspecificeres på hjemmesiden. 

 
 
16.30 – 17.00 Eventuelt, og møder for 2015 
 
1. halvår 2015: 
5. februar, Vejle 
24. april, København 
11. juni, Vejle  

 
 
 

 

 
Overordnede emner der skal drøftes: 

 Psykologidentitet 

 Organisering 

 Hvilke minimums-krav stiller vi til ”supervision –vejledning” ? 

 Efteruddannelser for specialpsykologer/uddannelsesansvarlige? F.x  i form af masterclass i 

psykopatologi, eller psykoterapispecialist uddannelse. 

 Drøftelse af udvalgets holdning til fremtidens stillingsstruktur for psykologer i psykiatrien:   

- Skal der på længere sigt kun være specialpsykologer i psykiatri, og hvilket stillingshierarki 

ønsker vi for dem?        

- eller skal der være to spor: et for specialpsykologer og et for specialister i psykoterapi? 

 Sammenhold de 5 regioners stillingsbeskrivelser for specialpsykolog. 
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