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Referat fra 53. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

1. maj 2017 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 

 
Deltagere: Rita Myhre Andersen (RSj), Dorte Brink (RS), Vibeke Hansen (RM), Juno 

Calmer (RH), Klaus Pedersen (DP), Birgitte Bechgaard (Dansk Selskab for Psykologisk 

Psykiatri), Ulrik F. Sund (RN), Rikke Bundgaard og Birte Mikkelsen, Sekretariatet for 

Specialpsykologuddannelsen 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Referat fra december blev godkendt. Referatet fra februar blev kommenteret og godkendt 

 

Runden rundt: 

Vi aftalte på sidste møde at der bl.a. skal være en kort præsentation af lokale samarbejdsfora 

 

RH: Arbejdet med Sundhedsplatformen fylder rigtig meget. Forløbene kører nogenlunde. 

RS: Forløbene går fint. Der har været møde mellem alle uddannelsesansvarlige 

specialpsykologer og uddannelsesansvarlige overlæger og sygeplejefaglig direktør, udsprunget 

af et ønske om et godt uddannelsesmiljø for begge faggrupper. Mødet skal gentages 2 gange 

om året, altid med en sygehus-ledelses-repræsentant. Mødet er for hele regionen.  

RM: Forløbene går nogenlunde. Der er udskiftning i ledelsen i Risskov, bl.a. kommer der en 

oversygeplejerske fra Syddanmark, som er bekendt med specialpsykologerne og vant til at 

arbejde sammen med dem. 

RSj: Forløbene kører nogenlunde. Der er arrangeret fælles supervisionsgrupper for psykologer 

og læger. Der er et fælles uddannelsesudvalg for læger og psykologer i Psykiatrien Syd. En 

uddannelsessøgende psykolog er nødt til at blive flyttet, da der er problemer med 

lægedækningen på en afdeling. Arbejdet med Sundhedsplatformen trækker mange ressourcer.  

RN: Uddannelsesforløbene kører i udgangspunktet planmæssigt. Der har også været 

udskiftning i ledelsen i RN. Der er budgetmæssige udfordringer i regionen så der skal spares i 

psykiatrien. Derfor er der skåret i antallet af specialpsykolog-uddannelsesforløb i 2017.   

DP: Der afholdes Psykiatriens dag i DP den 24/5-2017. DP har over for Rådet fremsat et ønske 

om at øge optaget til specialpsykologuddannelsen og arbejder for at øge antallet af 

psykologer/specialpsykologer i psykiatrien.  

Nyt fra Sekretariatet: Der blev orienteret fra det seneste rådsmøde og kontaktpersonmøde. 

Derudover præsenterede sekretariatets en vejledning om overflytning, udkast til en vejledning 

om meritvurdering, og Region Midtjylland, Koncern HR Sundhedsuddannelsers vejledning om 

overlevering af oplysninger. Vejledningerne kommer til at ligge på 

specialpsykologuddannelsens hjemmeside. Sekretariatet lovede at finde ud af 

sammensætningen af medlemmer i den udvidede psykiatriledelseskreds 

 

PC Sct. Hans 

Rikke udarbejder en kronologisk oversigt over hvad der er sket i sagen, og Juno orienterer fra 

et møde hun har været til, sammen med Peter Treufeldt.  

 

Forslag: Rikke aftaler med SST og PC Sct Hans at der indsendes et uddannelsesprogram fra PC 

Sct Hans til ny vurdering, som sekretariatet på ny kan forholde sig til – og så skal det omkring 

SST til vurdering.  
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Kurser  

 Vejlederkursus  

Sekretariatet har drøftet spørgsmålet med de regionale kontaktpersoner og det er aftalt at 

sekretariatet skal spørge de 5 regioner, om man ønsker at deltage i et nationalt kursus. Det er 

nemlig forskelligt fra region til region, om psykologerne kan komme med på lægernes 

vejlederkurser. Derefter kan man gå videre med at udvikle et kursus. 

 Andet 

Udvalget oplever stadig udfordringer med stemningen på nogle af kurserne. Det opleves stadig 

at nogle kursister går før kurset er afsluttet, og at nogle kursister er meget kritiske overfor 

underviser.  

 

Kurserne blev drøftet generelt, bl.a. hvordan udvalget kan sikre transfer og en bedre 

integration af det, som psykologerne skal tage med sig fra kurserne. 

 

Målbeskrivelsen 

På seneste møde i Rådet for specialpsykologuddannelsen, den 22. marts, blev det besluttet at 

der skal udarbejdes nye målbeskrivelser, og at uddannelsesudvalgene har ét år til opgaven. Vi 

skal have lagt en plan for arbejdet. 

 

Målbeskrivelsen skal indstilles af Rådet, til Sundhedsstyrelsen.  

 

Uddannelsesprogrammer 

Rikke laver et oplæg med forslag til, hvordan en skabelon for uddannelsesprogrammer kan se 

ud. 

 

Rikke præsenterede forslaget og tilretter en smule, før det sendes til udvalget som skal kigge 

på det igen senere. Når målbeskrivelsen er på plads, skal der opfordres til at alle 

uddannelsesprogrammer gås igennem – som minimum.  

 

Den endelige udgave af skabelonen afventer en færdig målbeskrivelse 

 

 Rekruttering og dimensionering:  

 

Udvalget er enigt om, at anbefale, at optaget på specialpsykologuddannelsen øges samtidig 

med at der arbejdes målrettet med rekruttering, herunder blandt andet kandidatstillinger (der 

fører til autorisation). 

 

Eventuelt og kommende møder 

 

 SP´ers arbejde med psykoterapi 

 

Forholdet mellem udredningsopgaver og psykoterapi under uddannelsen blev drøftet. 

Udvalget er enigt om at der fortløbende skal være psykoterapiopgaver for 

specialpsykologerne, både under uddannelsen og efter uddannelsen. 

 

Udvalget foreslår at formanden for DP, Eva Secher Mathiasen inviteres til et møde for at 

drøfte specialpsykologernes funktion, fx på møde den 30. august.  

 

 Patientansvarlig læge 

Udvalget drøftede specialpsykologernes rolle i dette setup. Punktet bliver sat på næste 

uddannelsesudvalgsmøde. 
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