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Referat fra 49. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
18. august 2016 i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København 
Klokken 10.15 til 17.00 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 
Deltagere: Dorte Brink (RS), Vibeke Hansen (RM), Ulrik Sund (RN), Juno Calmer (RH), Klaus Pedersen 
(DP), Birgitte Bechgaard (Selskabet for psykologisk psykiatri), Birte Mikkelsen og Rikke Bundgaard 
(sekretariatet) 
 
Afbud fra Rita Myhre Andersen (RSj) 
 
Referat: 
 
1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
Referatet fra sidst blev godkendt med få rettelser, og dagsorden blev godkendt med en lille rokering af 
punkterne. 
 
2) Runden rundt 
RS: Der er indkommet 14 ansøgninger til 7 uddannelsesstillinger. Der er i regionen efterhånden mere fokus 
på specialpsykologer, fra hospitalsledelserne, og der er fokus på at få udbredt viden om, hvordan 
specialpsykologer og speciallæger kan lære af hinanden og øge kvaliteten i behandling gennem bedre 
samarbejde.  
RM: Der er indkommet 9 ansøgninger til uddannelsesforløbene i regionen. Uddannelsen går planlagt, der 
bliver 4 uddannelsessøgende færdige med uddannelsen til december. Der bliver efterhånden opslået flere 
specialpsykologstillinger i regionen (til færdige specialpsykologer).  
RN: Der er kommet 6 ansøgninger til uddannelsesstillingerne i regionen. Uddannelsen kører som planlagt. 5 
specialpsykologer bliver færdige med udgangen af året, de forventes alle at blive tilbudt en 
specialpsykologstilling i regionen. Generelt omtales specialpsykologerne positivt i regionen, som værende 
dygtige medarbejdere i klinikken.  
RH: Har modtaget 25 ansøgninger til hele regionen. 2 specialpsykologer bliver færdige (fra Ballerup) til 
december, og man arbejder på at finde stillinger til dem.  
DP: Intet nyt. 
 
Chefpsykologer i Region Hovedstaden har skrevet et brev til Eva Secher med ønsket om at der arbejdes for 
at psykologer anerkendes som sundhedsfagligt personale i FMK i Hovedstaden, og får rettigheder derefter. 
 
3) Orientering fra sekretariatet 
Ansættelsesrunden i B&U 2016 er kørt færdig, der er blevet ansat 1 uddannelsessøgende mere end 
dimensioneringen. Første hold færdiguddannede specialpsykologer i B&U er færdige til september. 
 
4) Kompetencekort 
Det er ikke et formelt krav at kompetencekort benyttes under uddannelsen, men det er fint hvis kortene kan 
være til hjælp for vejledere, UA og uddannelsessøgende, under uddannelsen. Det kunne også være fint om 
kortene kan "hænges op på" de 7 psykologroller. 
 
Referat: 
Udvalgsmedlemmerne har fordelt kortene mellem sig og vil afprøve dem i praksis, hvorefter der kommer en 
endelig tilbagemelding til arbejdsgruppen. Sekretariatet bringer videre, at kortene bør sættes på kursus for 
uddannelsesansvarlige i november. 
 
5) Hvidbogen 
Hvidbogen blev gennemgået og revideret.  
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6) Hvordan får vi opgraderet psykoterapi på uddannelsen?,  
 
Referat: 
Det kan være svært at argumentere for mængden af psykoterapi for SPU´ere under uddannelsen, så længe 
det ikke er beskrevet nærmere i målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer. Heri ligger også spørgsmålet 
om, hvor vidt eventuel ekstra psykoterapi skal ligge under SP-uddannelsen, eller efterfølgende, da der ikke 
er meget plads til mere fravær fra klinikken, under uddannelsen.  
 
8) Opsamling på to henvendelser (Bilag 5 og 6) 
Se svar i henvendelserne. 
 
9) Flytning af uddannelsessted 
Diskussion med afsæt i aktuelle sager.  
 
Referat: 
Sekretariatet udarbejder en vejledning som forelægges Rådet for specialpsykologuddannelsen på møde i 
september måned, hvorefter den forventes at skulle sendes til Danske Regioners psykiatridirektørkreds, til 
orientering. 
 
10) Højtideligholdelse af færdiguddannede på både voksen og B&U 
Forslag: at der afholdes en lille seance i Danske Regioner, evt med frokost. Sekretariatet skriver til Danske 
Regioner. 
 
7) Funktionsbeskrivelser fra regionerne 
Uddannelsesudvalget har fået tilsendt funktionsbeskrivelser fra de forskellige regioner. 
 
Henvendelse fra Risskov 
Spørgsmålet går på, om det kan godkendes at specialpsykologer får uddannelse i specialafsnit i mere end 
12 måneder.  
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget fastholder, at uddannelse i specialafsnit maksimalt må vare 12 måneder ud af de 48 
måneders samlede uddannelse.  
 
Derfor vil det (i den aktuelle henvendelse) være nødvendigt at reducere tiden i retspsykiatrien, hvis man 
ønsker at gå videre med, at specialpsykologerne også skal uddannes i Klinik for Angst, 
Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, eller klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri. 
 
11) Eventuelt og næste møde 

 
Punkter til kommende møder:  
- National konference om udredningspakker + selvst pkt udredningspakker (link fra Ulrik) 
- Kurser: Indhold og logistik 
- Faglig profil, evt med inspiration fra lægerne 
- Psykoterapi under uddannelsen 
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