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Referat fra 44. møde i uddannelsesudvalget for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri  
den 8. oktober 2015 i Regionshuset Horsens 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15-08-2015 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 
Deltagere: Birgitte Bechgaard (Selskab for Psykologisk Psykiatri), Juno Calmer (RH), Rita Myhre 
Andersen (RSj), Dorte Brink (RS), Klaus Pedersen (Dansk Psykolog Forening), Rikke Bundgaard 
(Sekretariatet, ref.) 
 
Afbud: Vibeke Hansen (RM), Ulrik F. Sund (RN), Birte Mikkelsen (Sekretariatet) 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 
Referatet er rundsendt den 25. september. Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Runden rundt 
RM: Repræsentanten ikke til stede 
RS: Der er blevet afholdt samtaler ift de opslåede specialpsykolog-uddannelsesstillinger, med 5 ansøgere. 2 
specialpsykologer bliver færdige til 1. december 
RSj: Der er afholdt samtaler ift de opslåede specialpsykolog-uddannelsesstillinger. Man har ikke kunnet 
besætte alle forløbene, men håber på at kunne få lidt ”overskud” fra RH. 2 psykologer bliver færdig til 1. 
december 
RH: Man er godt i gang med ansættelsesrunden. Der sker store ændringer i organiseringen af psykiatrien i 
RH. Nogle steder opleves frustrationer over at psykologerne ikke må delegeres opgaver med fx tvang. 
DP: DP afholder Specialpsykolog- og Psykiatri-konferencer 28.1.16 i København og 29.1.16 i Aarhus 
med oplæg fra politikere, regioner, DP, psykologer, m.fl. Regeringens psykiatriudvalg vil 
fremover følge udviklingen i Psykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien mht. udredningsgarantien og 
kvaliteten i behandlingen. 
 

3. Nyt fra sekretariatet 
 

 Kursusopgaven på specialpsykologuddannelsen er sendt i udbud med frist 23. oktober 2015. 
Når fristen er udløbet, arrangerer Sekretariatet et videomøde med den undergruppe under 
Rådet, der skal hjælpe med at gennemgå indsendte tilbud. 

 De første færdige specialpsykologer – Sekretariatet arrangerer først en egentlig festligholdelse 
om et års tid, hvor der er flere SPU´er (på både voksen- og børne/unge-området) der kan være 
med. Regionerne fejrer selv de psykologer der bliver færdige her til december. 

 Rådsmøde: Der er sendt indstilling om dimensionering for 2016 fra Rådet, til 
psykiatridirektørerne. Kontaktpersonerne er blevet bedt om at indmelde regionernes tanker om 
at opslå stillinger til de første færdige specialpsykologer. Det tværfaglige notat om anvendelse af 
specialpsykologer har været forelagt psykiatridirektørkredsen, der fandt notatet 
velgennemarbejdet og meget anvendeligt. På opfordring fra uddannelsesudvalget tager 
Sekretariatet henvendelse til Danske Regioner om at få notatet flyttet over på Danske Regioner-
papir. 

 Det 8. hold på den samlede uddannelse er nu skudt i gang med det hold uddannelsessøgende 
psykologer i B&U der startede 1. september, så nu er uddannelsen fuldt udrullet. 

 
4. Uddannelsesprogram Klinik Nord, RN  

Uddannelsesprogrammet er sendt til udvalget, senest den 28. august klokken 11.44. Det bliver ikke aktuelt 
med uddannelsesforløb deroppe lige nu, men regionen vil gerne have programmet vurderet alligevel. 
 

5. Uddannelsesprogram fra RN, tilretning af eksisterende program fra Klinik Syd. (vedhæftet bilag 1) 
Programmet blev godkendt med få tilretninger som RN skal få skrevet ind. 
 

6. De nye evalueringsspørgsmål 
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Som noget nyt skal de uddannelsessøgende psykologer evaluere de kliniske ansættelser under 
uddannelsen. De to uddannelsesudvalg skal kigge på de 26 evalueringsspørgsmål, som er udarbejdet til 
brug under speciallægelægeuddannelsen, og vurdere hvor vidt/hvor meget de skal rettes til i forhold til 
specialpsykologuddannelsen. Spørgsmålene blev sendt til udvalget den 15. september klokken 13.58.  
 
Uddannelsesudvalget havde få kommentarer til spørgsmålene. De bliver sendt til uddannelsesudvalget for 
børne- og ungdomspsykiatri, til kommentering. 

 
FROKOST 

 
7. Forskningstræning: Skal vi acceptere opgaver, der er skrevet i anden anledning?  

Lægerne har mulighed for at få dispensation for klinisk arbejde i forbindelse med ph.d–skrivning - skal vi 
også have det? Rikke orienterer om forholdene for lægerne. 
 
Hvis en læge har klinisk arbejde i forbindelse med ph.d-arbejdet, er der mulighed for at søge at få merit i 
forhold til speciallægeuddannelsen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke kompetencer der 
kan opnås under det kliniske arbejde, hvorefter det vurderes, hvor meget merit der kan gives under 
uddannelsen. 
 
På samme måde er der mulighed for at søge merit for det kliniske arbejde under 
specialpsykologuddannelsen. Ansøgning stiles til Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen.  
 
En færdig (indsendt) ph.d giver merit for forskningstræningen under specialpsykologuddannelsen. Derudover 
er det kun større arbejder, der kan give merit for forskningstræningen, efter individuel vurdering. Dette 
afløser tidligere praksis, hvor gennemført forskningskursus under specialistuddannelserne også gav merit for 
forskningstræning. 
 

8. Ideer/forslag til at gøre kurser mere praksisrelevante?  
Forskellige ideer blev luftet og drøftet 

 
9. Diskussion Antal år: minimum på stationær afd.  

Minimum1,5 år på stationært afsnit. 
 

 
10. Kursus d.16-17. december 2015: Masterklasse – hvem fremlægger? 

Peter Handest holder oplæg om psykopatologi. Udvalgsmedlemmerne skal prøve at skaffe patientvideoer til 
brug på kurset. BB er tovholder. 

 
  
11. Temadag d.23.11.15  

Udvalget mødes evt til temadag og middag, evt kun til middag om aftenen den 23. november. Dagen efter, 
den 24. november, holdes der uddannelsesudvalgsmøde med sekretariatet. 
 

 
12. Hvordan håndterer afdelingerne meritforløb, der ikke går som planlagt? Vi har en case fra RM. Kan 

vi lave en retningslinje/anbefaling til, hvordan sådan et forløb bedst håndteres. Rikke kommer med et 
udkast. 

 
I bund og grund kan afdelingerne bruge ”Rådets vejledning om forlængelse af uddannelsestid”, som findes 
på uddannelsens hjemmeside, da opgaven med at godkende en uddannelsesstilling er den samme på både 
merituddannelse og ordinær uddannelse. 

 
13. Diverse meritsager (vedhæftet bilag 2) 
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Eventuelt og næste møde – møder i 2016 
 

 Nye SPU´er skal tilmelde sig introkurserne via www.rm.plan2learn.dk 
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