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Referat af 62. møde i Uddannelsesudvalget for   

specialpsykologuddannelsen i psykiatri  

 --- ikke godkendt referat ---  

  

Dato  Sagsbehandler  e-mail  Sagsnr.  
Oktober 2018  

  

Martin Kangas Christensen  makacr@rm.dk  

  

1-30-72-162-09  

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri Torsdag 

den 25. oktober 2018 kl. 10.00 – 14.00.   

Mødet holdes i Psykiatrien i Region Syddanmark, 7100 Vejle,  Lille 

Grundet Hulvej 25, bygning N  

  

   

Deltagere:  

Birgitte Bechgaard, formand  

Juno Calmer, Region Hovedstaden  

Rita Myhre Andersen, Region Sjælland  

Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening  

Dorte Brink, Region Syddanmark  

Birte Mikkelsen, Sekretariatet  

Martin Kangas Christensen, Sekretariatet, referent  

  

Afbud:  

Vibeke Hansen, Region Midtjylland  

Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland  

  

Referat af møde nr. 62  

  

1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat (bilag 1) fra mødet den 28.  

august 2018 v/formanden.  

  

Referat:  

Dagsorden blev godkendt.  

  

Referatet godkedt med enkelte rettelser.  

  

2. 10.15-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden Præsentation af ny medarbejder i 

sekretariatet.  
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Referat:  

Martin blev præsenteret.  

  

Sekretariatet orienterede om at Nordjylland havde opslået en stilling mere, så de kommer op to 

opslåede uddannelsesstillinger. Deres dimensionering er tre. Der har været genopslag i Region Syd 

og Sjælland, og tilsammen betyder det, at vi ikke helt opfylder dimensioneinrng.  

  

Formanden spurgte til kurser for nye specialpsykologer.Sekretariatetet fortalte, at de allerede ligger 

i plan2learn. Om proceduren for tilmelding: Sekretariatet fortalte, at VUS sender navne til CKU, 

som opretter dem i plan2learn. Forslag om at der kommer generel info ud til regionerne om datoer 

for kurser – som service – for at info kan tilgå de uddannelsessøgende hurtigere. Der var enighed 

om sekretariatet sender disse datoer til kontaktpersonerne i regionerne, som sender dem videre.  

  

3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne, DP og Selskabet SPP, herunder status på 

ansættelsesrunden til december.  

  

Referat:  

RSJ: De har 2 SPU'er, der bliver færdige til december. Der har været ansætelsesrunde. 3 ud af 5 

stillinger er blevet besat. Den ene starter med at være på barsel og hans uddannelsesaftale starter 1. 

februar.   

Den ene af de nyuddannede bliver uddannelsesansvarlig og får ansvar for ca 7 SPU'er i dsitrikt 

Vest.  

Det blev drøftet om der skal laves en vejledning/retningslinje for vejledningsfunktionen, Der var 

enighed om at det det er vigtigt, at der er kontinuitet i uddannelsesforløbet. Det kommer på 

dagsordenen for næste møde.  

  

I målbeskrivelsen står noget om vejledning. Man kunne tilføje noget her, men det skal samtidig ikke 

være for specifikt, det det vil blive for ufleksibelt.  

  

RS: Har haft god ansættelsesprocedure, hvor alle ansøgere var gode, og de er blevet ansat alle 

sammen. 5 ud af 7 blev ansat. de fire i alm udd still. den sidste er konv til meritstilling. Det betyder, 

at ansøger er vurderet så erfaren,  at vedkommende kan starte i en treårig stilling. Udvalget får en 

ansøgning om merit snart.  

  

Der har været genopslag på de sidste to, og der er samtaler i uge 43.  

  

Der har været møde mellem hospitalsledelser, uddannelsesansvarlige og specialpsykologer. Her 

blev der holdt oplæg om specialpsykologuddannelsen, og det var godt for at modvirke de 

udofrdringer, som psykiatrien har med sit image.  

Rekrutteringen til uddannelsesstillinger kan styrkes ved at have praktikanter fra psykologistudiet til 

at komme ud i psykiatrien. Desuden kan man genindføre to-årige kandidatstillinger til nye 

kandidater fra universiteterne.  
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RM: Ikke til stede på mødet. 

  

RN: ikke til stede på mødet.  

  

RH: De 9 stillinger er besat.  

  

Diraktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, har besluttet , at specialpsykollgerne fra 1. december 

2019 skal være på minimum to forskellige centre i løbet af uddannelsen, svarende til at lægerne 

også er på forskellige centre under deres specialuddannelse. De uddannelsesansvarlige har ikke 

været inddraet i beslutningsprocessen. 

  

DP: Intet nyt  

  

SPP: Intet nyt  

  

4. 11.00-11.30 Vurdering af meritansøgning for forskningstræning  

Uddannelsesudvalget skal overveje praksis for meritafgørelser på baggrund af den sag, der blev 

vurderet på seneste møde, hvor en psykolog fik afslag på merit for forskningstræning med den 

begrundelse, at vedkommende ikke har en ph.d.-grad.  

  

 Afgørelsen blev derfor ikke gjort ud fra "vejledning om forskningstræning under 

specialpsykologuddannelsen". Af vejledningen(bilag 2 side 1) fremgår følgende:    

  

"Endvidere kan Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen, efter konkret vurdering af den 

uddannelsessøgende psykologs aktuelle og forventede forskningserfaring (fx gennemført 

forskningskursus og godkendt projekt fra en af Dansk Psykolog forenings specialistuddannelser), 

give dispensation for forskningstræningen."  

  

Referat:  

Sekratariatet fortalte om meritpraksis på B&U-området. Udvalget diskuterede, i hvilken 

udstrækning, der bør være overenstemmelse mellem voksen og B&U. Udvalget var enige om at der 

bør være høj grad af overensstemmelse, men at der kan være faglige forskelle, der berettiger 

forskellig meritpraksis. Udvalget er enige om at man skal passe på, at uddannelsen ikke devalueres.  

  

Udvalget diskuterede herefter vejledningen om forskningstræning. Den foreliggende vejledning er 

godkendt af rådet for specialpsykologuddannelsen. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af 

rådet.  

Udvalget diskuterede forslag til ændringer i vejledningen. Disse forslag vil blive forelagt 

B&Uudvlaget mhp videre drøftelse.  

  

5. 11.30-12.00 Dispensation for SPU´erne på Psykiatrisk Center Sct. Hans  

I 2015 og 2016 startede i alt 5 SPU'ere på Sct. Hans på et tidspunkt, hvor stedet ikke var godkendt 

til SPU'en og ikke havde et godkendt uddannelsesprogram. Der er fremsendt ændret  
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uddannelsesplan for de 5 SPU'ere, som uddannelsesudvalget skal vurdere i 

forhold til det nye uddannelsesprogram. Herudover bør udvalget drøfte 

godkendelsesprocessen, herunder muligheden for dispensation.   

  

De ændrede uddannelsesplaner er vedhæftet(Bilag 3-7).  

  

Referat:   

  

Udvalget diskuterede de fem sager, og ønsker at finde en fleksibel løsning for de 

uddannelsessøgende, som er startet inden der forelå et godkendt uddannelsessted og –program. 

Udvalget kan først give endelig tilbagemelding vedrørende dispensationerne til SHH, når der 

foreligger et godkendt uddannelsesprogram fra SHH. Derfor bedes SHH (via RHP) sende dette 

snarest til godkendelse. 

  

Kl. 12.00-12.45 Frokost  

  

6. 12.45-13.00 Godkendelse af uddannelsesprogram for Psykiatrisk Center Nordsjælland  

Udkast er vedhæftet (Bilag 8).  

  

Referat:  

Udvalget behandlede det indsendte uddannelsesprogram. Der er få rettelser, som sekretariatet 

sender til Region Hovedstaden.. 

  

7. 13.00-13.15 Status på midlertidig dispensation ifm organisering af uddannelsesansvar og 

vejledning ved Region Sjælland, Regionspsykiatrien Vest.  

  

Referat:  

Ny uddannelsesansvarlig er ansat fra den 19. december 2018.  

  

8. 13.15.-13.30 Målbeskrivelse  

Uddannelsesudvalget får sidste chance for at komme med ændringer til målbeskrivelsen (bilag 9).  

  

Referat:  

Udvalgen godkendte målbeskrivelsen, som den fremstod. Målbeskrivelsen skal nu ivdere til rådet 

og SST.  

  

9. 13.30-14.00 Evt., herunder behandling af en meritansøgning (bilag 10+11) samt planlægning 

af møder i 2019.  

  

Referat:  

Sekretariatet kontakter ansøger mhp en uddybning af ansøgningen.  
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Udvalget diskuterede regler for fravær fra uddannelsen. Sekretariatet undersøger 

reglerne nærmere og vender tilbage til udvalget.  

  

Til næste møde:  

Vejledning/retningslinje for vejledningsfunktionen Opfølgning 

på reglerne for fravær.  


