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Referat fra 51. møde i uddannelsesudvalget for  
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 20. december 2016  
Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø  
Klokken 10.15 til 17.00 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

13-10-2017 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 
Deltagere: Ulrik F. Sund, RN, Rita Myhre Andersen, RSj, Vibeke Hansen, RM, Dorte Brink, RS, Juno 
Calmer, RH, Klaus Pedersen, DP, Birgitte Bechgaard, Selskab for Psykologisk Psykiatri, Rikke 
Bundgaard, ref. 
 
Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden, og referat fra sidst (bilag 1, opdateret med tilsendte rettelser) 
Dagsorden og referat blev godkendt, med få rettelser til referatet. 
 
2) Runden rundt 
 
RSj: alle uddannelsesstillinger besat. Alle forløb kører planmæssigt. 
RN: Psykiatrien Syd kører som planlagt. Psykiatrien Nord er pt uden uddannelsesansvarlig men der kommer 
én pr 1. februar. Fremadrettet skal der være to uddannelsessøgende i Nord og to i Syd. Der er efterhånden 
ansat omkring 5 specialpsykologer i regionen. 
RH: Der er udgivet en pjece i RH der beskriver, at psykologer ikke må diagnosticere - Juno rundsender.  
RM: Uddannelsesstillingerne er besat i Risskov og Herning, 1 af 2 opslåede besat i Viborg. 
Uddannelsesansvarlig fra Vest er rykket til Viborg, og der er kommet en ny i Vest. 
RS: Middelfart har kun én almenpsykiatrisk afdeling tilbage, hvilket udtynder mulighederne for uddannelse. 
Der er opmærksomhed på at der muligvis skal laves et nyt forløb der samarbejder med Vejle ex. Der pågår 
et muligt uhensigtsmæssigt forløb i regionen. 
DP: WHO fastholder det overordnede begreb psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i ICD-11. 
Begreber som psykisk sygdom, psykiatrisk sygdom, psykiatrisk lidelse, psykiatrisk symptom, psykiatrisk 
diagnose, o.l. indgår derfor ikke i ICD-11. 
 
3) Orientering fra sekretariatet 

 Kursus for uddannelsesansvarlige: der kom bl.a. en snak om, hvor vidt man kunne oprettet 
separate vejlederkurser for vejledere for specialpsykologer, altså færdige specialpsykologer der 
skal være kliniske vejledere. Kompetencekortene blev godt modtaget af de 
uddannelsesansvarlige, som et inspirationsredskab. 
 

 Intro-dag: Det nye SPU-hold virker som et godt og engageret hold 
 
4) Konkrete henvendelser vedrørende uddannelsen (før og efter frokost): 

 Kan man som meritansat tage modul II af Psykopatologi III før modul I?  
Ja det er OK 

 

 Om at bytte rundt på de teoretiske kurser  
Det skal fremgå klart alle steder, at kurser og moduler ikke kan flyttes rundt 

 

 Sct. Hans som akut almenpsykiatrisk afdeling  
Der skal indsendes et nyt uddannelsesprogram. Der skal redegøres for hvordan uddannelsen kan 
sammenstykkes på PC Sct. Hans, og dokumenteres at afdeling M er en akut almenpsykiatrisk afdeling. 

 

 Orientering om klage over en afgørelse ift ansøgning om godkendelse som uddannelsessted  
Udvalget drøftede klagens indhold og et muligt svar 

 

 Henvendelse med spørgsmål til meritprocessen (Bilag 3) 
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Sekretariatet laver et udkast til et svar 
 

 Opfølgning ift HE Midt og HE Vest i Region Midtjylland  
Sprunget over 

 

 Arbejdet med sundhedsplatformen i RH og RSj  
De 5 dage på sundhedsplatformskursus tæller som ansættelse, og giver derfor ikke fravær fra 
uddannelsen. Kurser i sundhedsplatformen overrules af eventuelle sammenfaldende SPU-kurser, og så 
må SP-kurserne tages senere. Rikke skriver dette til kontaktpersonerne i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland, så de kan lade det gå videre.  
 
FROKOST 
 
5) Thorkil Munch Lund fra CKU ringer op til mødet klokken 13.00. 
Indkomne forslag til diskussionspunkter er vedhæftet (bilag 4) 
 
a) Hvordan sikres at kursusbeskrivelsen kommer ud i god tid 
 
Det blev besluttet at lave en "rulleplan" for udvikling af kursusbeviser, og hvordan de bliver udsendt. 
CKU har allerede et udkast til sådan en plan, som der kan bygges videre på. Kursusbeskrivelsen skal 
helst ligge klar 4 uger før kursus, datoerne skal helst være klar 6 mdr inden kurset. Der skal være en 
proces (som skal i gang i ordentlig tid) så man kan nå at gennemgå kursusbeskrivelsen osv i god tid, i 
tilfælde af ændringer, fx processtart 2 mdr før kursusstart. CKU kommer med et udspil til en rulleplan, 
som tilpasses.  
 
b) 4-årig oversigt over kurser 
Thorkil vil gerne levere den oversigten over de kommende kurser igen. Derudover ønsker udvalget at 
det ved mailkorrespondance specificeres i emnefeltet, hvilket kursus og modul og hvilket hold, 
henvendelsen vedrører, ex: "Psykopatologi III, M2, 15-17" 
 
c) kursus for vejledere – CKU vil i hvert fald kunne udbyde kurset til specialpsykologerne, til måske 
omkring 7-800,- pr kursist pr dag (uden overnatning). Sekretariatet undersøger om der er krav om dette 
kursus for speciallæger – og derudover skal det drøftes i Rådet, om det kunne blive en mulighed for de 
færdige specialpsykologer der skal være vejledere, via Sekretariatet. 
 
d) honorar/aflønning af psykologfaglige kursusledere 
Hvordan fungerer honorering hvis et kursus aflyses? Honoraret er delt i 2 med halvdelen på 
forberedelse og halvdelen på fremmøde. Hvis dagen aflyses i sidste øjeblik, får man det fulde honorar, 
fordi man har taget fri fra arbejde til at afholde kurset. Når kurset så gennemføres senere, får man kun 
halvt honorar, fordi man allerede har forberedt sig til kurset, da det oprindeligt var planlagt. Der er ikke 
(fra CKU) nogen krav mht aflysning, ift underviser. 
 
e) spørgsmålet om obligatorisk litteratur – det viser sig at de uddannelsessøgende tilsyneladende 
primært læser den litteratur som er uploadet i grupperummet i plan2learn. Kan man uploade al den 
obligatoriske litteratur? CKU har ikke ressourcer til at finde litteraturen, så det må underviserne stå for 
at skaffe, og så kan CKU være behjælpelige med at få det lagt  grupperummet.  
 
f) evaluering – evalueringerne af kurserne skal gerne ud så snart kurset har været afholdt.  
Mht evaluering af undervisere, så skal den samlede evaluering gå til uddannelsesudvalget, og 
evaluering af den enkelte underviser skal gå direkte til underviser. En kursist har spurgt til muligheden 
for at kunne evaluere CKU. Der er mulighed for at evaluere generelt, og der må den slags komme til 
udtryk. Udvalget savner en mulighed for selvevaluering af kursisterne - det vil CKU gerne være med til 
at indføre. Udvalget kommer med et udkast til 2-3 spørgsmål, som sendes til Thorkil. 
 
Selvevaluering - på en skala fra 0-10 
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1 Har du forberedt dig til kurset som anbefalet i kursusbeskrivelsen? 
2 Har du læst den obligatoriske litteratur til kurset? 
3 Hvor aktivt deltagende har du været under kurset? 
4 Hvordan vurderer du generelt din egen indsats under kurset? 
 
g) Kan vi stille opgaver til kursisterne på forhånd? Målbeskrivelsen siger ikke at vi ikke kan – så det er 
et spørgsmål man kan arbejde mere med. Rikke undersøger om vi kan skrive "aktiv deltagelse" noget 
sted?  
 
CKU foreslår at man også kan lave en slags psykologisk kontrakt med holdet, hvor de selv formulerer, 
hvad de ønsker af et godt læringsmiljø – så man kan henvise til den efterfølgende. Birgitte og Thorkil 
følger op på den og laver en aftale. 
 
h) Kursister der kommer for sent til/går for tidligt fra kurserne – det er et problem. Klaus har lavet en 
formulering (se ref. fra møde 24. oktober) som CKU bakker op om. Det skal naturligvis påpeges på 
forhånd så kursisterne ikke overrumples af det. Det foreslås at der sendes en fælles besked ud til alle 
SPU´ere, (i februar måned) og at der opfølges frem til sommerferien efterfølgende (feb-marts-april-maj-
juni). Det blev aftalt at det noteres, hvis nogen går før tid, også så vi har en statistisk baggrund at 
handle ud fra. CKU laver en skrivelse til kursisterne. 
 
i) Sekretariatet og CKU laver en skrivelse omkring tilmelding til kurser osv, som skal sendes via 
kontaktpersonerne, helt ud i den lokale HR, så den gives til nyansatte SPU´er. Her skal så også stå at 
moduler og kurser skal tages i den rigtige rækkefølge, og at der ikke må være mere end 10% fravær fra 
hvert  kursusmodul. 
 
j) CKU inviterer til en hel eller halv dag, hvor uddannelsesudvalg og CKU kan mødes fysisk og tale 
kurser fremadrettet, planlægning og kursusledelse. Det bliver ½ dag i forbindelse med et ordinært 
møde i uddannelsesudvalget, når det afholdes i Jylland. 
 
6) Meritter (bilag 5) 
Meritterne blev diskuteret. 
 
7) Eventuelt og kommende møder 
Der skal laves et oplæg til Rådet om at revidere målbeskrivelsen 
Rundsend link til psykiaternes nye målbeskrivelse 
Vi skal have lavet noget om transfer fra kurser ift afdelingerne – på et evt vejlederkursus? 
Der skal samles op på beskrivelsen af minimumskrav til uddannelsesprogrammer 
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