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Referat fra  48. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen  

Psykiatri 28. juni 2016 klokken 10.15 til 17.00 

Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens, lokale C8, 2. sal  

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

Deltagere: Juno Calmer (RH), Ulrik Falentin Sund (RN), Dorte Brink (RS), Vibeke Hansen 

(RM). Klaus Pedersen (DP), Birgotte Bechgaard (Selskab for psykologisk psykiatri), Birte 

Mikkelsen og Rikke Bundgaard, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen 

 

Afbud fra Rita Myhre Andersen (RSj) 

 

Referat: 

 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst (vedhæftet, bilag 1) 

 

Dagsorden blev godkendt med få ændringer i rækkefølgen af punkter. Referatet blev 

godkendt med få kommentarer. 

 

1) Runden rundt 

 

RH: Der er indført ansættelsesstop i RH, det forventes dog ikke at påvirke 

uddannelsesstillingerne. Der har været afholdt konference vedrørende yngre lægers 

arbejdsforhold og på dette møde kom man også ind på samarbejdet mellem læger og 

specialpsykologer. En rapport fra konferencen er fortegnet hvad angår psykologers 

rettigheder i Psykiatrien. Juno Calmer deltog i konferencen. 

RS: de to uddannelsesansvarlige specialpsykologer i Odense træder tilbage fra dén 

funktion. Der er dog en ny specialpsykolog på vej i funktionen. Regionen fastholder, at 

uddannelsesforløbene lægges i Odense på år 3, selv om det har vakt lidt utilfredshed 

blandt nogle af de uddannelsessøgende. Generelt går forløbene godt. 

RM: Der opslås ét uddannelsesforløb mindre end sædvanligt (i.e. 5 forløb) i regionen, da 

der pt ikke er en uddannelsesansvarlig specialpsykolog ansat i Viborg. Den stilling er dog 

slået op og forventes besat til 1. december, hvor de nye 

specialpsykologuddannelsessøgende tiltræder. Ellers går uddannelsen planmæssigt. 

Derudover ønsker Risskov en ændring i uddannelsesforløbet, da det kan være svært for 

de uddannelsessøgende at opnå en bred uddannelse på de nuværende afdelinger der 

indgår, da Risskov er en højt specialiseret enhed. 

RN: Regionen opslår 4 stillinger i psykiatri. Uddannelsen generelt kører udmærket. 

DP: DP vil følge op på adgang til sundhedsjournaler, mhp. at psykologer får ret til at slå 

op i patientjournaler i en længere periode efter afslutning af patientforløb, på lige fod med 

uddannelseslæger, da behovet er ens. Derudover skal der arbejdes på, at psykologer 

skrives ind i Sundhedsstyrelsens vejledning for epikriser, og adgangen til FMK for 

psykologer, skal drøftes. Der er blevet efterlyst en model for uddannelse til specialist i 

psykoterapi, som overbygning på specialpsykologuddannelsen. DP vil inden længe 

fastlægge en model med definition af hvad man mangler efter SPU, for at blive specialist. 

Sundhedsstyrelsen har publiceret en National Klinisk Retningslinje (NKR) for non 

farmakologisk behandling af depression, hvoraf det bl.a. fremgår, at kognitiv 

adfærdsterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi og interpersonel terapi anbefales på 

lige fod. Der er også kommet en NKR for OCD. I de nye NKR følges WHO's 

begrebsanvendelse, dvs. begreberne "psykiske lidelser" og "mentale og adfærdsmæssige 

diagnoser" anvendes, hvorimod begreberne "psykiske sygdomme", "psykiatriske 

diagnoser" og "psykiatriske lidelser" ikke anvendes. 
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2) Orientering fra sekretariatet 

 

Ansættelsesrunde B&U: I 2016 blev 15 stillinger opslået, i første omgang kom der 24 

ansøgninger, hvoraf 5 ansøgere ikke endnu var autoriseret. Derfor blev der lavet 

genopslag, hvor de kom én ekstra ansøger (til Region Hovedstaden). Der blev 

efterfølgende lavet yderligere et genopslag, hvor der kom 8 ansøgere. Til sidst blev alle de 

opslåede stillinger besat.  

Ansættelsesrunde Psykiatri: Der er 30 forløb i opslag med ansøgningsfrist 8. august.  

Ansøgningerne håndteres som vanligt, det vil sige endnu ikke elektronisk. Når 

ansøgningsfristen er udløbet, bliver ansøgningerne sendt til de regioner, hvor der er blevet 

søgt.  

Møde med de regionale kontaktpersoner: Der blev refereret fra mødet. 

 

3) Kan ½ års ansættelse på retspsykiatrisk afsnit R3 erstatte ½ års ansættelse på 

psykosesengeafsnit (F2 sengeafsnit)?  

 

Afdelingen passer i forhold til at være sengeafsnit med psykotiske patienter, men da afsnittet i 

specialpsykologuddannelsen er defineret som specialafsnit, kan det ikke bruges i denne 

sammenhæng. Ansættelsen på R3 kan derfor ikke godkendes. Sekretariatet formulerer en 

afgørelse og kvalitetstjekker den med Vibeke. 

 

4) Spørgsmål:  

 
Forespørgsel fra Hillerød besvares bekræftende, mens forespørgsel fra Frederiksberg umiddelbart ikke kan 
godkendes, fordi udredning ikke foregår i et tværfagligt regi. Udvalget henviser til, at ophold i stedet kan 
gælde som specialafsnit eller ambulant. 

 
5) Hvordan håndterer vi spørgsmålet om kursister der går før tiden, fra kurser? Rita 

 

På nogle kurser er det et problem. Og det er svært at argumentere, på selve kurset. Udvalget 

anbefaler at der bliver lavet en skrivelse der rundsendes til alle kursister og som afklares med 

kursusudbyder (først, naturligvis). Det vil herefter blive noteret når kursister går før tid, 

ligesom beviser først udleveres ved slutningen af kurset. Rikke undersøger, hvordan det ser ud 

på lægeområdet. Et argument er, at de 10% fravær ikke er en RET, man kan regne med, men 

derimod en mulighed der kan bruges, ved uforudsete indtrufne omstændigheder (sygdom 

osv). Man må derfor heller ikke planlægge med de 10% så man kan gå tidligere for at nå et fly 

eller tog eller lignende. Dette skal også føres ind i vejledningen om fravær, som ligger på 

uddannelsens hjemmeside.  

 

6) Uddannelsesprogrammer Rsyd  

 

Uddannelsesprogrammet for Aabenraa + orientering om de øvrige programmer. (Bilag 3) 

Godkendt! 

 

7) Kompetencekort (bilag 4) 

Det er derfor ikke et formelt krav at kompetencekort benyttes under 

specialpsykologuddannelsen, men det er fint hvis kortene kan være til hjælp for vejledere, UA 

og uddannelsessøgende, under uddannelsen.  
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Kompetencekortene skal på næste møde (18. august) igen, sekretariatet sender også 

psykiaternes kompetencekort med dagsordenen. Kortene foreslås "hængt op" på de 7 

psykologroller – et oplæg til at få kigget på dem igen. 

På næste møde (18. august) skal Stine Bjerrum’s oplæg kommenteres og sendes til hende. 

 

10) Hvidbogen (Bilag 5) 

 

Hvidbogen blev gennemgået mhp at klarlægge, hvilke beslutninger der evt skal ændres for 

fremtiden. Punktet skal på næste møde igen. 

 

12) Skal meritter stadig have merit iflg den nuværende skabelon?  

 

BB foreslog at man fjerne gruppe II og III-ordningen, og simpelthen laver en konkret 

individuel vurdering for hver psykolog. Et argument for at ændre i fremgangsmåden er bl.a. at 

der er kommet nok specialpsykologer til at udfylde rollerne som vejledere og 

uddannelsesansvarlige. Udvalget foreslår at ændre praksis pr 1. januar 2017, at orientere på 

hjemmesiden og evt DPs hjemmeside/nyhedsbrev.  

 

Sekretariatet skal udarbejde et forslag som skal godkendes af Rådet, at rammerne ændres pr 

1. januar 2018, så ordningerne gruppe II og III bortfalder, og alle ansøgninger vurderes 

individuelt. Forslag: at alle ansøgere efter skæringsdato får en individuel vurdering. Eneste 

ting der med sikkerhed kan meritoverføres på forhånd er godkendt Ph.d, der giver merit for 

forskningstræningskurset. 

 

13) Skal vi have en max-grænse for antal og længde af fokuserede ophold?  

 

Se her: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-

notater/vejledende-retningslinje-for-sammensatning-af-h-forlob-i-nord---drrlv-04.03.14.pdf 

 

Udvalget foreslår en grænse der hedder totalt min. 4 uger og max. 8 uger, heraf som 

udgangspunkt 4 uger i B&U. De enkelte fokuserede ophold kan ikke være af kortere varighed 

end 14 dage, og ikke længere end 4 uger. Dette skal føres ind i skabelonen for 

uddannelsesprogrammer, når en sådan foreligger. Generelt kunne man drøfte fokuserede 

ophold, på kurset for uddannelsesansvarlige – sammen med B&U-psykologerne. 

 

8) Hvordan får vi opgraderet psykoterapi på uddannelsen?,  

 

- og hvordan får vi gjort det mere eksplicit, at SPU’erne ligesom I-og H lægerne skal have et 

bestemt antal terapitimer med patienter inden for forskellige retninger – individuelt og i 

gruppe samt supervisionssessioner. Det kan virke, som om lægernes supervisionskrav 

prioriteres højere end psykologernes.  

 

Punktet udskydes til næste gang 

 

9) Minimumskrav til uddannelsesprogrammer 

 

Sekretariatet ønsker at der udarbejdes en række minimumskrav til uddannelsesforløb under 

specialpsykologuddannelsen, så det bliver mere gennemskueligt (for sekretariatet og dem der 

skal skrive nye uddannelsesprogrammer) hvad der som minimum kræves for at et 

uddannelsesprogram dækker kravene til uddannelse. 
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 Vi kan gøre opmærksom på at det er muligt at indbygge fleksibilitet i programmerne (fx 

rækkefølgen af ansættelser) 

 Min 1,5 år seng/døgn/stationært  

 Min 1 år ambulant 

 Max 1 år specialafsnit min 6 mdr 

 Fokuserede ophold – se ovenfor 

 Derudover bør man tjekke om der er yderligere regionale regler 

 Hvis man har åbent og lukket afsnit, skal man minimim være 6 mdr på begge afsnit 

 Det samme gælder for opdelingen mellem psykose og affektivt afsnit 

 

11) Funktionsbeskrivelser fra regionerne (Bilag 6) Udskydes 

 

 

14) Evt 
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