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Referat fra 61. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

6. september 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 10.00 – 16.30.  

Mødet holdes i Danske Regioner, Dampfærgevej 22 København Ø  
 
  
Deltagere: 
Birgitte Bechgaard, formand 
Juno Calmer, Region Hovedstaden 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
Kasper Clausen, Sekretariatet, referent 
Sanne Graabech, Center for Kompetenceudvikling (deltog under punkt 2)  
 
Afbud: 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
 
Referat fra møde nr. 61 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat(bilag 1) fra mødet den 2. maj 
2018 v/formanden. 
 
Referat: 
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 
 
2. 10.15-10.45 Håndtering af litteratur til kursister – Sanne Graabech, uddannelseskonsulent 
fra CKU, deltager over video. 

• Center for Kompetenceudvikling oplever udfordringer med litteratur til kursisterne. 
Uddannelsesudvalget skal sammen med Sanne Graabech drøfte, hvordan de beskrevne 
udfordringer kan håndteres bedst muligt. Se bilag 2 for mailkorrespodance vedrørende 
udfordringerne.  

• Vejlederkurser mm. 
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Referat: 
 
Sanne Graabech deltog over video. 
 
Klaus har løftet emnet om, hvordan litteraturen skal forvaltes, de studerende skal bruge meget tid på 
det. Klaus har spurgt om CKU kunne gøre noget for at gøre det nemmere. Hvis CKU skal bruge tid 
på at finde artikler, så er det et helt nyt arbejdsområde, hvor de ikke har kompetencerne – fx hvis de 
skal finde en bestemt artikel. Det vil kræve mange ressourcer og være kompliceret. 
 
Sanne vil gerne prøve at gøre det nemmere for de studerende at få fat i i litteraturen, de gemmer 
litteraturen fra tidligere kurser og kan derfor godt hive det frem igen fra biblioteket over tidligere 
kursusmateriale. Der skal dog rettes henvendelse til konsulenten i CKU, hvis det er tidligere 
litteratur, der skal bruges igen. 
 
Ellers lægges der op til fra CKU, at de studerende fordeler litteratursøgningen mellem sig. Dette 
kan aftales på introdagen for de uddannelsessøgende. 
 
Juno mener at det er underviseren selv, der står for at lægge litteratur op ifm undervisningen. CKU 
kan godt være mere tydeligere overfor underviserne ift forventninger.  
 
Udover punktet: Opkobling fra Børne- og unge skal bruges til voksenpsyk. SPU´erne skal have en 
reminder om at afprøve opkoblingen udenfor eget system, så de er sikre på at kunne tilgå de 
forskellige databaser, når der skal findes litteratur. 
 
Sanne orienterer om, at der laves om i kursusbeskrivelsen, der er stadig problemer med fravær, de 
har tænkt at gå ind og formulere, at de skal påregne forberedelse til hvert modul. Derudover skal 
tilstedeværelseskravet formuleres, herunder hvordan deltager man, hvordan er man aktiv, hvad 
forventes der af de studerende. Der bruges pædagogiske formuleringer, om hvad der ønskes. 
 
 
3. 10.45-11.00 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden. 
 
Referat: 
Ved seneste ansættelsesrunde var der 38 ansøgninger til 30 stillinger, tidsfrist blev forlænget til den 
22. august grundet få antal ansøgere. 
 
4. 11.00-11.30 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU 
 
Referat: 
Region Sjælland: Psykiatri vest er udfordret pga manglende specialpsykologer, så de 
uddannelsessøgende modtager vejledning midlertdigt i Roskilde og Vordingborg. Temmelig mange 
udfodringer med psyk i Vest, hvor der ikke er noget UA, den konstituerede er rykket ud. Vest kører 
på dispensation indtil videre. Forløbene i Øst kører som de skal. 
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Region Syddanmark(dorte): De første specialpsykologer er nu blevet ansat i Esbjerg, og det kører 
rigtig fint. Forløbene kører fint, der er et generationsskifte for de uddannelsesansvarlige, så de skal 
lige sættes helt ind i systemet. De begynder at løfte opgaven godt. Generelt går det udmærket i Syd. 
 
Region Midtjylland: Mange SPU´er er gået på barsel, så det er lidt tyndt bemandet. Dem de har 
klarer det godt. Flere af dem, der bliver færdige med uddannelsen, bliver ansat efterfølgende. 
 
Region Hovedstaden: Juno og Birgitte har deltaget i møde med de uddannelsesansvarlige og 
meldingen er, at det går godt på afdelingerne med uddannelsen. 
 
RHP vil ikke længere give løn-refusion for 1’år, som de hidtil har gjort. Det giver nogle store 
problemer– og det har været usikkert om Glostrup kan tage nogle SPU’er i 2018. Direktionen har 
pålagt centret, at de skal tage 2, og Centret har meddelt BB, at hun skal betale SPU’er fra budgettet 
for de klassiske psykologer. Det betyder, at klassiske psykolog-stillinger, der bliver ledige ikke må 
opslås. Det går ud over en psykolog i vikar i klassisk psykologstilling, som BB derfor har rådet til at 
søge SPU. 
 
5. 11.30 – 12.00 Orientering om midlertidig dispensation ifm organisering af 
uddannelsesansvar og vejledning ved Region Sjælland, Psykiatrien Vest 
Psykiatrien Vest har fået forlænget deres dispensation, så den løber fra 31/1-2018 til 1/1-2019. Med 
dagsordenen er afgørelsen(bilag 3) samt en oversigt over vejledning af SPU forløb i perioden 1/7-
2018 til 1/1-2019(bilag 4). 
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
Punktet bliver taget op igen til mødet den 25. oktober. 
 
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
6. 12.45-16.00 Arbejde med målbeskrivelse 
 
Gennemgang af følgebrevet til målbeskrivelsen, som Birgitte har udarbejdet. Det blev efterspurgt af 
Rådet ved seneste møde. 
 
Målbeskrivelsen og følgebrevet skal for Rådet for specialpsykologuddannelsen i november og skal 
efterfølgende godkendes i Sundhedsstyrelsen. 
 
7. 16.00-16.30 Evt., herunder behandling af to meritansøgninger + meritansøgning angående 
forskningsopgaven. 
 
Referat: 
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De tre meritansøgninger blev behandlet og sekretariatet skriver brev til dem om udvalgets afgørelse. 
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Eventuelt: 
Sct. Hans: Der er udsendt et uddannelsesprogramm fra Sct. Hans, som uddannelsesudvalget skal 
tage stiling til. 
 
Næste gang vi mødes 25. oktober mødes vi ikke i Horsens, men på Vejle Sygehus, da Horsens 
Regionshus lukker. 
 
Kurset for uddannelsesansvarlige og vejledere bliver sandsynligvis den 17. december 2018 i 
Middelfart. 


