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Referat fra 54. møde i uddannelsesudvalget for Psykiatri 

22. juni 2017 klokken 10.20 til 16.30 
Regionshuset Horsens, Emil Møllers gade 41, 8700 Horsens 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Bilag 1 referat fra 1. maj 2017 

 

Referatet blev godkendt efter få tilrettelser. 

 

Runden rundt: Regionerne, DP og sekretariatet 

Deltagere: Birgitte Bechgaard, Juno Calmer, Der var afbud til mødet fra repræsentanten fra 

RM og RN. 

 

RH: Indførelse af Sundhedsplatformen har medført at specialpsykologer ikke længere har lov 

til at diagnosticere, uden at en læge kontrasignerer (i Sundhedsplatformen). Det udgør en 

udfordring for specialpsykologernes muligheder for at udføre deres arbejde, og at medvirke til 

en smidig opgaveløsning i psykiatrien. 

RS: Der er kommet en ny uddannelsesansvarlig i Odense. Forløbene og samarbejdet med 

lægerne fungerer fint. 

RSJ: Der er afholdt forventningssamtaler med de specialpsykologer der bliver færdige til 

december, med henblik på at afklare hvor de nyudklækkede specialpsykologer kunne tænke 

sig at få en stilling efter endt uddannelse.  

DP: DP er positivt indstillet overfor at psykologer indgår i vagtordninger, når der kan indgås 

aftaler lokalt eller centralt. Psykiatriens dag 24. maj 2017: Vicedirektør i Danske Regioner, 

Tommy Kjelsgaard deltog med beskeden om at DR ønsker at bevare og fremme det 

kvalitetsløft, det medfører at have psykologer og specialpsykologer i psykiatrien og børne- og 

ungdomspsykiatrien. 

 

Sekretariatet:  

- Ansættelsesrunden for B&U er afsluttet. Der blev besat 15 opslåede stillinger. 

- Sekretariatet er blevet gjort opmærksom på at det i nogle regioner ses som noget negativt, 

at ansøgerne til uddannelsesforløbene søger mere end ét forløb. Sekretariatet sender et brev 

til kontaktpersonerne til videreformidling til de lokale ansættelsesudvalg, som beskriver 

tankerne bag den måde ansøgningsskemaet er sat op på. Tanken er jo at det kan øge 

chancerne for at få alle forløb fyldt op, hvis ansøgerne får lov til at prioritere mere end én 

stilling. 

- Vejledning om overlevering af oplysninger (Bilag 2) 

- Vejledning om overflytning af forløb (Bilag 3)  

- Den udvidede psykiatriledelseskreds, som fremadrettet skal behandle diverse henvendelser 

fra Rådet for specialpsykologuddannelsen – består af den samlede psykiatriledelse fra alle de 5 

regioner (for RM er det fx lægefaglig direktør, sygeplejefaglig direktør, administrativ direktør 

og direktør for socialpsykiatri). 

 

Kurser 

- Aktiv deltagelse på kurser: Der er lavet en ny formulering omkring den aktive deltagelse på 

kurserne, som skal skrives ind i kursusbeskrivelserne. Det har en god værdi at signalere klare 

rammer, det kan ses i forhold til kursister der går før tiden.  

- Vejlederkursus: Sekretariatet taler med CKU om en løsning. Det foreløbige udspil er noget 

dyrere end det oprindeligt var stillet i udsigt. 
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- Kursus for uddannelsesansvarlige: Kommer til at ligge i december. 

 

Merit 

Bilag 4 meritoversigt 

 

PC Sct. Hans 

Vedhæftet dokumenter som er sendt fra SHH til SST 

Bilag 5 Brev fra RH til SST 

Bilag 6 Baggrundsnotat vedrørende SHH, til SST 

 

Sekretariatet sender en henvendelse til Sundhedsstyrelsen. 

 

Målbeskrivelsen 

 Sekretariatet fremlægger et oplæg til en tidsplan og fremgangsmåde 

 Drøftelse af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen under 

speciallægeuddannelsen i psykiatri 

o Skal MB skrives ud fra de 7 psykologroller igen? 

o Skal vi fremover have de samme kompetencer under i-stillingen? Færre? Flere? 

o Skal man lære noget nyt/andet under i-stillingen? Mangler vi noget? 

o Skal vi fastholde kursusrækken? Færre/flere kurser? Ændring af indholdet i 

kurserne? 

 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri, 2016 

 

Målbeskrivelse for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, 2011 

 

SSTs hjemmeside om målbeskrivelser 

 

Udvalget drøftede målbeskrivelsen. Birgitte fører pennen og samler et udkast som sendes til 

udvalget. 

 

Eventuelt 

- Referater af møder i uddannelsesudvalget på hjemmesiden 

Alle referater fra uddannelsesudvalgsmøder kommer på hjemmesiden i løbet af sommeren 

2017 

- Spørgsmål om opnåelse af kompetence omkring mentalobservation: Èn dag, én test, 

sammen med en psykolog fra afdelingen, må kunne give kompetencen (så har psykologen 

bidraget til en samlet mentalobservation)  

 

Datoerne for de kommende møder: 30. august 2017 i København, 7.-8. november 2017 i 

Jylland, 19. december 2017 i København 

 

Punkter til kommende møder: 

 

- Patientansvarlig læge 
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