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Deltagere: Birgitte Bechgaard (formand), Vibeke Hansen (RM), Ulrik Falentin Sund (RN), Dorte Brink (RS), 
Rita Andersen (RSj), Juno Calmer (RH), Klaus Pedersen (DP), Birte Mikkelsen (Sekretariatet), Rikke 
Bundgaard (Sekretariatet, ref.)  
 
Mødet afholdes i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 
 
10.15 – 10.25 Godkendelse af dagsorden og referat (Bilag 1) 
Dagsorden og referat blev godkendt.  
 
10.25 – 11.10 Runden rundt 
RM: Der var møde mellem de uddannelsesansvarlige for nylig, hvor der var meget snak om de nye 
uddannelsessteder i regionen. Der er nogen usikkerhed i regionen om dimensioneringen i 2015, men de 
igangværende uddannelsesforløb kører som planlagt, med små afbræk (barsler osv) 
RSj: Alle uddannelsesforløb 2014 er blevet besat. De igangværende forløb kører planmæssigt. Regionen 
holder en intern konference til marts, for læger og psykologer i regionen.  
RN: 4 uddannelsesforløb er blevet besat. Der kommer en ny uddannelsesansvarlig i stedet for Ulrich Sund. 
Regionen er ved at lave et uddannelsesprogram for Brønderslev-Hjørring-Frederikshavn. Regionen kan 
begynde at se et flow i de årgange der er undervejs i uddannelsen, at de er gode til at tage hånd om nye 
studerende og føre dem godt ind i arbejdet. Der har været afholdt møde med Eva Secher Mathiassen og 
Niels Kjeldsen fra DP om specialpsykologer og psykologer og det faktum, at SPU´erne bliver profileret 
meget frem lige nu, nogle steder med øgede lønninger til følge. DPs holdning til dette er, at SPU´erne må 
ses som spydspids i forhold til også at fremme forholdene for psykologer.  
RS: Forløbene går godt.  
RH: Man har fået besat alle 9 opslåede forløb. Der afholdes møde med kontaktpersonen hver 2. måned i 
regionen, med både B&U og voksen. 
DP: DP skal til møde i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse angående løsninger på udfordringen med 
speciallægemangel i psykiatrien og kompetenceflytning. 
 
11.10 - 11.30 Orientering fra sekretariatet 

• Opfølgning på spørgsmål om offentliggørelse af godkendte specialpsykologer 
Sekretariatet har talt med en jurist, og psykolognævnet, om spørgsmålet. Der er pt spørgsmål ude hos DR 
og SST om tilladelse og håndtering af sagen. SPU´erne vil gerne have et register placeret i SST 

• Opfølgning på punkter fra psykiatriledelsesmøde og psykiatridirektørmøde 
Psykiatridirektørkredsen har truffet beslutning om dimensioneringen for 2015: de 30 vanlige forløb+2 ekstra 
i RN. Derudover bedes psykiatriledelseskredsen nedsætte en arbejdsgruppe der skal beskrive regionernes 
forventede brug af specialpsykologer. Sekretariatet er indbudt til at være med, i periferien. 
Psykiatridirektørerne skulle også udpege 2 nye medlemmer til Rådet, og formand for Rådet. 
Psykiatriledelserne har også taget stilling til en fælles national retningslinje for honorering af FT-vejledere. 
Der var enighed om at vejlederne skal honoreres på lige fod med lægernes forskningstræningsvejledere. 

• Orientering om Sekretariatets tanker om at bruge IT-systemer til opgaveløsning i højere grad. 
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Sekretariatet opretter en gruppe på Vis.dk til at dele dokumenter og viden, erfaring, blandt de 
uddannelsesansvarlige specialpsykologer. Der blev også rejst forslag om at begynde at bruge elektroniske 
dagsordener/dagsordener i ESDH.  
 
11.20 – 12.00 Drøftelse af forskellige spørgsmål 

• Hvordan håndterer vi gamle meritafgørelser der kun stiller krav til dele af kurser (Bilag 2) 
Meritpsykologen skal (i samarbejde med den uddannelsesansvarlige) selv komme med et bud på, hvilke dage 
det kan give mening at deltage på. Dette afklares med CfK der evt snakker med den faglige kursusansvarlige, 
hvis det volder problemer.  

• Revideret ansøgning om uddannelsessted fra RPH Horsens (Bilag 3, også sendt til jer 28-10-2014) 
Ansøgning godkendt 
 
12.00 – 13.00 Frokost i gæstekantinen 
 
13.00 – 14.00 Meritter jf bilag 4 
Sekretariatet kigger på om vi kan lave en smartere oversigt over meritter, der kan udskrives på ét ark, og læses! 
 
14.00 – 16.30 Diverse drøftelser 

• Drøftelse af kurser, der omhandler test – både på INTRO og H. 
Formanden inviterer til et møde hvor uddannelsesansvarlige specialpsykologer der bruger projektive tests, kan 
få lejlighed til at diskutere denne arbejdsopgave fremover, samt kursets indhold 

• Indhold på supervisionskursus 
Dette er et tværfagligt kursus – spørgsmålet er, hvor teoretisk det skal være?  Konsulenten fra CfK synes at det 
skal være mere teoretisk end det foreliggende oplæg. Udvalget fastholder oplægget.   
 
16.30 – 17.00 Eventuelt, og næste møde 
 

 

 
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. 
 


