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52. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

21. februar 2017 klokken 10.30 til 16.20 
Regionshuset i Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens 

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) 

 

Afbud fra Ulrik Falentin Sund (RN) 

 

Dagsorden – referat: Rikke gensender et tilrettet referat fra mødet den 20. december 2016, 

sammen med referat fra dette møde. 

 

Runden rundt: 

RH: Arbejdet med Sundhedsplatformen fylder meget lige pt og det bliver interessant at se, 

hvilken indflydelse det får på psykologarbejdet. Uddannelsesforløbene kører godt. Der er 

blevet afholdt en fin dag for at fejre de færdige specialpsykologer i regionen.  

RS: Overordnet går uddannelsen godt. Der kommer stadig anerkendelser til færdige 

specialpsykologer i regionen, i form af ansvar i ansættelser. 

RM: Der er kommet ny uddannelsesansvarlig i både RP Midt (Viborg-Skive) og RP Vest 

(Herning). Forløbene kører udmærket. 

RSj: Forløbene kører fint. Der er udfordringer med at få plads til de uddannelsessøgende på 

børne-afsnittene under det fokuserede ophold i Børne- og Ungdomspsykiatri. 

Sundhedsplatformen fylder også meget her. 

DP: Der har været udskiftning i regeringens psykiatriudvalg. Nu sidder Ole Nielsen og Eva 

Secher Mathiasen, formand for DP. DP har været til møde 9. februar med regionernes 

psykiatriudvalg, om brugen af specialpsykologer.  

Nyt fra Sekretariatet: Sekretariatet er i gang med at forberede et snarligt opslag af 

uddannelsesstillinger i Børne- og Ungdomspsykiatri, samt tidsplan for opslagene i Psykiatri. 

Derudover forberedes et kommende møde i Rådet for specialpsykologuddannelsen, som skal 

vær et fysisk møde.  

 

Uddannelsesprogrammer: 

 PC Amager – programmet er godkendt.  
 PC Nordsjælland – sekretariatet skal bede om en udspecificering i forhold til 

fokusererede ophold – hvor mange og hvor længe, samt klargøre forskellen mellem 

”ophold” og ”fokuserede ophold.”. desuden forklare om 2. blok enten består af lukket 

afsnit eller ældrepsykiatri, og i så fald, hvornår SPU’eren i ældre psykiatrien er på 

lukket afsnit. 

 Uddannelsesplaner fra Regionspsykiatrien Vest - OK. 

 Uddannelsesplaner fra Regionspsykiatrien Midt – OK. 

 

Supplerende spørgsmål ift PC Amager: Kan arbejdet i APH tælle som akut arbejde i 

skadestue/akutmodtagelse?  

 

Sv: OK. Det skal sikres at psykologen laver psykopatologisk udredning minimim 50% af tiden. 

I øvrigt opfordres til at uddannelsespsykologerne arbejder i skadestuen, eventuelt i form af 

vagt.  
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Mht drypvise indsendte uddannelsesplaner så sendes de til enkelte medlemmer af 

uddannelsesudvalget som må ventes at have lokalkendskab til planerne, ved behov tages de 

op i uddannelsesudvalget.  

 

Spørgsmålet om uddannelsesprogram for Sct. Hans 

Udvalget drøftede situationen og den videre håndtering. 

 

Kurser – herunder Vejlederkursus og deltagernes ”gåen før tid” 

Udvalget drøftede afholdte og kommende kurser. Sekretariatet kører videre med en 

undersøgelse af behovet for afholdelse af et egentligt kursus for (færdiguddannede) vejledere, 

og videre kommunikation med en mulig kursusudbyder. Se Birgittes mail. 

 

Vagtfunktion 

Uddannelsesudvalget kunne godt tænke sig at det bliver mere almindeligt at de 

uddannelsessøgende psykologer tænkes ind i vagten på sygehusene. Der arbejdes videre med 

tanken.  

 

Meritter 

Udvalget gennemgik ganske få meritsager 

 

Formaliserede krav til vejleder og opgaveskrivning – hvordan formidles de?  

Der er udarbejdet en beskrivelse af dette som bliver lagt på hjemmesiden under Kurser – 

Forskningstræning. 

 

Eventuelt og kommende møder: 

 

Næste møde: Gensidig orientering om lokale forhold/samarbejdsfora. 

 

Kurser skal være et fast punkt 

 

Skabelon for uddannelsesprogrammer med nationale minimumskrav. 
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