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Referat fra 40. møde i SPU uddannelsesudvalg Psykiatri  

5.  februar 2015 kl. 10:15 i  HR-huset, mødelokale 5252, 

Boulevarden 76, 7100 Vejle 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

10-05-2015 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

Deltagere: Birgitte Bechgaard (Dansk Psykolog Forenings Selskab for Psykologisk 

Psykiatri), Juno Calmer (RH), Vibeke Hansen (RM), Dorte Brink (RS), Ulrik F. Sund (RN), 

Klaus Pedersen (DP) 

Afbud fra Rita Myhre Andersen (RSj) 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat og dagsorden blev godkendt 

  

2. Orientering fra sekretariatet 
 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe om specialpsykologers funktion 

Sekretariatet orienterede om gruppens sammensætning, og selve opgaven 

 

 Tolkning af 10%-reglen. Sekretariatet kommer med et oplæg til orientering 

Sekretariatet og udvalget blev enige om, at reglen om maksimalt 10% fravær på 

kursusdelen tolkes pr kursusmodul, dvs der er aldrig plads til en hel dags fravær, heller 

ikke på de store kurser på 7,5 timer og derover. Denne tolkning gælder pr dd, 5. februar 

2015 Skal på hjemmesiden! 

 

 To psykologer har spurgt om de må skrive en fælles forskningstræningsopgave. 

Sekretariatet er posistiv overfor forslaget. Kommentarer? 

Uddannelsesudvalget indstillede at det kan godkendes, at to psykologer skriver en fælles 

forskningstræningsopgave. Det skal dog klart fremgå af opgaven, hvem der har skrevet 

hvad, og opgavens længde skal øges med 50%. 

 

 Rådsmøde i marts måned 

Sekretariatet redegjorde for den foreløbige dagsordenen 

 

 Næste møde i april ny dato? 

Næste møde blev flyttet til 5. maj 2015 

  

3. Runden rundt 

 

RN: Uddannelsen kører som planlagt. Der er kommet en ny uddannelsesansvarlig i 

Psykiatri i Aalborg, Ulla Fogh Bakke, efter Ulrik Falentin Sund er blevet ledende psykolog.  

RM: Forløbene kører fint, med mange barsler. Der har pågået et stort arbejde med at 

udvikle nye uddannelsesprogrammer for de nye kombinationer af uddannelsesforløb i 

regionen, der kører mellem Risskov og Silkeborg. 

RS: Forløbene kører som de skal. Der kommer snart en temadag for meritter, som skal 

hjælp med at strukturere de individuelle meritforløb. 

RH: Uddannelsen kører godt. Der er fokus på at der laves "rul" med to 

uddannelsessøgende i hver, så de har en sparringspartner. I forhold til, hvad de 
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uddannelsessøgende bliver sat til, af arbejde, påvirkes uddannelsen af, at der på nogle 

afdelinger mangles læger, og andre steder er læger nok. Hver 2. måned holdes der 

møde med den regionale kontaktperson og alle uddannelsesansvarlige specialpsykologer 

(fra både psyk og B&U), hvor uddannelsen drøftes.  

DP: Der har været indledende møde i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

vedrørende partnerskab om løsninger på udfordringen med speciallægemangel i 

psykiatrien og kompetenceflytning. Anvendelse af specialpsykologkompetencer ses som 

en del af løsningen. 

 

  

4. Kan vi gøre mere for at forberede meritansøgerne på, hvad der kræves af dem som 
uddannede specialpsykologer? 
Oplæg til drøftelse, fra Juno. Herunder drøftelse af meritvurderinger generelt. 

 

Udvalget skal blive ved med at lave meritvurderinger til de psykologer der måtte ønske 

det. For at lette arbejdsgangene, både i forhold til selve vurderingen, og i forhold til 

psykologens efterfølgende ansøgning om meritforløb er det dog vigtigt, at psykologerne 

kender vilkår, muligheder og regionale forhold på forhånd, hvis de ønsker at indgå i en 

merituddannelsesstilling.  

Psykologerne opfordres til at orientere sig i den enkelte region på forhånd, før de søger 

merit, da der er forskellige regionale og lokale forhold der gør sig gældende, også i 

forhold til mulighederne for at få en meritstilling.  

Sekretariatet udmelder dette til de regionale kontaktpersoner, at psykologerne opfordres 

til at kontakte regionerne for at orientere sig. 

  

5. Kan/skal vi formulere en skarpere grænse for, hvor meget erfaring psykologerne skal 
have for at kunne få en individuel meritvurdering? 
 

Vi får efterhånden en del meritansøgninger fra psykologer med meget lidt klinisk 

erfaring. Udvalget bedes drøfte den nedre grænse for hvor megen erfaring der kan 

udløse en individuel meritvurdering, for at sikre at alle specialpsykologer får den bedste 

uddannelse. 

  

I hvidbogen står der: 

Følgende blev besluttet som minimumskrav for gruppe III: 1) Autorisation 2) minimum 2 

års ansættelse i psykiatrien, heraf mindst 1 år efter autorisation og 3) kliniske og 

teoretiske kompetencer svarende til minimum introduktionsuddannelsen. (24.06.11) 

Det besluttes, at meritansøgere i gruppe III, der mangler minimum 2 års klinisk praksis 

skal have fuldt attesteret logbog for hoveduddannelsen. Ved ansøgning om 

specialpsykologanerkendelse skal der indsendes attesteret logbog samt kursusbeviser til 

uddannelsesudvalget. (referat 16.10.11). 

 

Uddannelsesudvalget holdt fast i udmeldingen om, at psykologer skal have erfaring 

svarende til introåret (kan ses i Målbeskrivelsen), før de kan få en individuel vurdering - 

ellers opfordres de til at søge et ordinært forløb.  

Hvidbogen sendes ud med referatet 
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7. Meritter 
  

8. Diverse spørgsmål 

 
 Sekretariatet ønsker at der udarbejdes en skabelon for uddannelsesprogrammer, 

hvordan de opstilles og hvad de bør indeholde. Sekretariatet kommer med et 

oplæg og ønsker en drøftelse af, hvordan opgaven gribes an. 

Sekretariatet rundsender den vejledning og skabelon der oprindeligt blev udarbejdet, og 

det svar der i sin tid blev sendt til Randers vedr deres uddannelsesprogram – og 

udvalget bedes fylde på ift minimumskravene til et uddannelsesprogram, der kan 

godkendes. 

 

 Kan meritter, der ikke er i meritansættelse, kræve/forvente vejledning af de 

uddannelsesansvarlige specialpsykologer? Oplæg til drøftelse 

Tidligere drøftelser har ført til en fælles holdning om, at psykologer der ikke er ansat i 

meritforløb, ikke kan kræve at få vejledning ift specialpsykologuddannelsen, fra en 

uddannelsesansvarlig specialpsykolog. Erfaringen viser dog at de fleste 

uddannelsesansvarlige har hjulpet disse meritansøgere. 

 

 Kan forskningsmodulet fra specialistuddannelserne give fuld merit ift 

forskningsmodulet på specialpsykologuddannelsen? Hvad hvis de kun har 

forskningsmodulet fra specialistuddannelsen, men ikke resten af 

specialistuddannelsen? 

Med dokumenteret gennemført forskningskursus under specialistuddannelsen, og 

godkendt forskningsopgave, kan der gives merit for forskningstræningen under 

specialpsykologuddannelsen.  

 

 Initiativer fra DP om diagnostisk: PN-artikel (nr 1 2015)og spørgeskema fra DP.  

På baggrund af artiklen blev forholdene omkring diagnosticering diskuteret. 

 

 Skal vi have undervisning på et af kurserne (f.x. i psykofarmaka I) om 

registrering af bivirkninger? 

Specialpsykologerne får tidligt brug for at kunne genkende bivirkninger, hvorfor det 

kunne være smart at undervise psykologerne i dette, tidligt. Udvalget er opmærksomt 

på at undervisere på biologiske behandlingsprincipper I også skal undervise i 

bivirkningsprofiler. 

 

 Skal vi supplere psykopatologi II, der er med Moskowitz og Harder + stress 

sårbarhed v. BB – med undervisning om biologiske årsåger til psykisk lidelse?  

 

 Undervisning i psykopatologi for uddannelsesansvarlige ? 

 

 Sammenhold de 5 regioners stillingsbeskrivelser for specialpsykologer.  

Da Sekretariatet ikke ligger inde med de seneste versioner af funktionsbeskrivelser 

indstiller Sekretariatet at punktet udskydes til senere, også i forlængelse af arbejdet i 

den arbejdsgruppe der er nedsat af psykiatridirektørkredsen, vedrørende 

specialpsykologers arbejdsfunktioner. I mellemtiden vil Sekretariatet få indhentet de 

nyeste versioner af funktionsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser på næste møde med de 

regionale kontaktpersoner, den 10. marts 
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 Der er kommet et spørgsmål fra et psykolog, om følgende uddannelse vil kunne 

give merit ift specialpsykologuddannelsen, undervisningsprogram, er vedhæftet 

 

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

masterclass i psykopatologi, eller psykoterapispecialist uddannelse. 

Birgitte Bechgaard har talt med Peter Handest, der gerne vil undervise. Birgitte 

Bechgaard arbejder videre med ideen. Psykofarmakologi kunne også være et nyttigt 

kursus for de uddannelsesansvarlige.  

 

9. Forslag til fælles ledelsskursus 

 
Vedhæftet er et forslag fra Pia Wismer Kielberg (CfK), til et fælles ledelseskursus for 

B&U-psykiatri og Psykiatri 

 

Forslaget om fælles ledelseskursus blev drøftet. Uddannelsesudvalget støtter modellen 

med et fælles modul 1, og resten (de to øvrige moduler) som specialespecifikke kurser. 

Sekretariatet rundsender de kronologiske oversigter mhp at få sat faglige kursusledere 

på. 

  

10. Generelle punkter til drøftelse 

 
 Psykologidentitet 
 Organisering 
 Hvilke minimums-krav stiller vi til ”supervision –vejledning” ? 
 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 
 Sekretariatet med bringer de kronologiske oversigter 

  

 
11. Eventuelt 

 

Kommende møder: 

5. maj i Kbh 

11. juni Vejle 

28. august Kbh  

8. oktober 2015 Vejle 

24. november i Kbh  

 

 Er det muligt at eftertjekke oplysninger der er afgivet på tro og love? 

Sekretariatet spørger en jurist.  

Hvis uddannelsesudvalget mener at oplysninger, afgivet i en ansøgning om merit, ikke 

stemmer overens med virkeligheden, skal dette oplyses til Sekretariatet, der vil bede om 

uddybning af oplysningerne, efter gældende regler. 
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 Oplæg til næste møde for UA – diskussion af uddannelsens elementer stationær-

ambulant, psykose-affektiv  

 

 Uddannelsens opbygning: 70% klinik og 30% teori (Dorte Brink) 

Udvalget kan ikke finde noget på skrift om at uddannelsen er fordelt på 70% klinik og 

30% teori.  

 

 Korrespondance Annette Anbert 

 

 Forklaring af lægernes autorisationssystem (Autorisation, Tilladelse, 

Anerkendelse) 

 

 Opfølgning på gennemførte kurser 

 

 Thorkil M. Lund fra CfK ønsker at der sættes kursusledere på kurser frem til 

sommeren 2016. De kronologiske oversigter rundsendes til udvalget der bedes 

anføre hvem der skal være faglig kursusleder.  
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