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Referat fra 41. møde i  
Uddannelsesudvalget for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri  

den 5. maj 2015 i Danske Regioner klokken 10.15 – 17.00 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

19-09-2017 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 

Deltagere: Klaus Pedersen (KP), DP, Rita Myhre Andersen (RMA), Region Sjælland, Ulrik F. 

Sund (UFS), Region Nordjylland, Dorte Brink (DB), Region Syddanmark, Vibeke Hansen 

(VH), Region Midtjylland, Birgitte Bechgaard (BB), Dansk Selskab for Psykologisk Psykiatri, 

Birte N. Mikkelsen og Rikke H. Bundgaard, sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, ref. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (også sendt ud 17-02-2015) 

Referatet blev godkendt med få kommentarer. Et punkt med uddannelsesprogram for 

Risskov-Silkeborg blev tilføjet til dagsordenen. 

 

2. Orientering fra Sekretariatet: 

- Opslag B&U: 16 stillinger, 28 ansøgere. Stillingerne besættes til 1. september. 

- Opslag i Psykiatri skal snart i opslag på hjemmesiden. Opslagene giver udfordringer rundt 

omkring, på grund af omlægninger i psykiatrien. Opslagene offentliggøres den 29. maj, 

med besættelse pr 1. december. 

- Kursus for meritter + skriv derfra. Der har været arrangeret en kursusdag for meritter, der 

ønskede hjælp til at få arrangeret den merituddannelse de var blevet afkrævet i deres 

meritvurdering. Kontaktpersonen fra Region Syddanmark noterede, hvad kursusdeltagerne 

havde af kommentarer til meritordningen, og de blev sendt til Sekretariatet for 

uddannelsen. Sekretariatet laver en opgørelse over tidsforbruget ift meritansøgninger, og 

forsøger at gøre meritreglerne mere klare på hjemmesiden. Uddannelsesudvalget ønskede 

også en status på, hvad regionerne regner med at besætte af meritstillinger fremover? 

Sekretariatet spørger de regionale kontaktpersoner, når vi mødes i juni måned.  

- Arbejdsgruppen under psykiatridirektørerne vedrørende specialpsykologers 

funktionsområder afholder sit sidste møde den 7. maj 2015.  

- Afgørelse fra Sundhedsstyrelsen – uddannelsesudvalget har fået medhold i en klagesag 

vedrørende en meritafgørelse. 

 

3. Runden rundt 

RH: De aktive forløb kører planmæssigt, men 1 forløb er afsluttet, og 2 forløb holder orlov. 

RS: Forløbene kører planmæssigt. Der har været en drøftelse af, om det er rimeligt at alle 

uddannelsessøgende i hele regionen skal et år omkring Odense – dette har sine faglige 

grunde, og regionen holder fast i beslutningen. 

RN: En specialpsykolog er blevet valgt som tillidsrepræsentant, hvilket kommer til at 

kræve en del timer. Hvad stiller afdelingen op med det? Sekretariatet følger op på, hvad 

reglerne er, på lægeområdet, og så drøftes spørgsmålet på et kommende møde. Indtil videre 

skal spørgsmålet behandles lokalt, indtil der træffes en overordnet beslutning.  

Der er en forventning om at regionen vil tilbyde uddannelse i Klinik Nord, men der er ikke 

blevet indsendt et uddannelsesprogram endnu. Derudover pågår der en diskussion af 

arbejdsfordeling mm mellem de forskellige faggrupper i psykiatrien.  
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RSJ: Regionen har afholdt en konference omkring brugen af specialpsykologer. Det var en 

spændende dag, hvor mange stærke holdninger blev fremlagt og drøftet, af både psykologer 

og læger. Forløbene kører nogenlunde efter planen.  

RM: 2 af de første forløb er afsluttet. I Vest kommer der ny uddannelsesansvarlig, når det 

første hold er færdiguddannet, til december.  

DP: I Partnerskabet mellem Regeringen og bl.a. DP (repræsenteret ved Eva Secher Mathiassen, 

Camilla Urhammer-Weltz og KP) under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, arbejdes der 

på kommissoriet. Partnerskabet munder ud i en rapport/inspirationskatalog, som forventes klar i 

august 2015. 

 

 

4. Uddannelsesprogram for Regionspsykiatrien Vest, Region Sjælland  

(RMA orienterer)  

Det indsendte uddannelsesprogram for Regionspsykiatrien Vest, Region Sjælland, godkendes på 

betingelse af, at de uddannelsessøgende specialpsykologer sikres fast ugentlig vejledning på 

arbejdsstedet, af enten en senior psykolog eller senior læge, der har kompetencer til at vejlede ift 

udredningsopgaver, under ansættelserne på de enkelte enheder. 

 

Uddannelsesprogram Risskov/Silkeborg 

(VH orienterer) 

De ting som sekretariatet tidligere har bedt om, er blevet føjet ind i 

uddannelsesprogrammet. Godkendt. 

 

Frokost 

 

5. Meritter jf bilag 

 

6. Eventuelt og planlægning af næste møde: 

 

- Kursus m uddannelsesansvarlige og vejledere – skal den ene dag bruges på 

psykopatologi-masterclass? I så fald skal B&U også lave deres egen tilsvarende input. BB 

arbejder videre med ideen. 

- Møde med uddannelsesansvarlige vedr projektive tests: Der ønskes input om 

uddannelsesansvarlige, der aktivt laver projektive tests, for at opstarte en diskussion om, 

hvad testene skal bruges til, mhp at lave fælles nationale retningslinjer. Fx bruges testene 

meget i retspsykiatri. 

- Næste møde (11. juni) skal udelukkende bruges på at drøfte kurser. De kursusansvarlige 

står for at præsentere egne kurser og evalueringer. Sekretariatet deltager ikke.  

 

Generelle punkter til drøftelse 

 
 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. 
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 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? 
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