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Dagsorden for 73. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

20. oktober 2020 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 10.00 – 13.00.  
Mødet holdes virtuelt. 

Deltagere: Birgitte Bechgaard (DP), Lene Seeberg (RH), Klaus Pedersen (DP), Dorte Brink(Rsyd), 

Vibeke Hansen (RM), Ulrik Falentin Sund (RN), Birte Mikkelsen (sekretariatet), Maria Fournais 
Langschwager (sekretariatet). 

Afbud: Rita Myhre Andersen (RSj). 
 

1. 10.00 -10.15 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 25. august 2020. 
Dagsordenen er godkendt. Referatet er godkendt med en enkelt rettelse. 

 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder runden rundt. 
Sekretariatet:  

• Der er planlagt første møde med kontaktpersonerne siden maj i november, hvor bl.a. 
dimensioneringen skal drøftes. Udvalget drøfter, om behovet og ansættelsesmulighederne 

for specialpsykologer skal undersøges i hver region. DP har en undersøgelse på vej om 
anvendelse af psykologer og specialpsykologer i psykiatrien.  

• Der orienteres om en klagesag indsendt til SST. 

• Kurset for uddannelsesansvarlige og vejledere er aflyst pga. COVID-19. Spørgsmålet om 
målbeskrivelser, der skulle være afklaret på kurset, skal planlægges til et andet tidspunkt. 
Tilbagemeldingen er, at det er blevet mere omfattende at være vejleder.  

• Udvalget er enige om, at når vi mødes lokalt i de enkelte regioner, vil vi forhøre om hvilke 
problemer, der måtte være med målbeskrivelsen. 

RM: mange, gode ansøgere til dette års runde. 3 ansat i Skejby. Det har været sværere at ansætte i 
Viborg, men er nu faldet på plads. I Herning er der problemer med fastansættelser efter endt 

uddannelse. DP vil gerne orienteres om den slags udfordringer for at kunne samle erfaringer og 
evt. løfte problemstillingen.  
RS: Alle stillinger besat. Der er fokus på, at de unge specialpsykologer gerne vil have mere 

indflydelse/ledelse.  
RN: 2 indstillet til ansættelse i Klinik syd, en næsten på plads i Klinik nord. Der har været flere 

gode, kvalificerede ansøgere i denne runde. Der er drøftelse i regionen om ansættelser efter endt 
uddannelse. Målsætning i Klinik Syd om, at der skal være ansat mindst en specialpsykolog på alle 

sengeafsnit og også gerne i ambulatorierne. 
RH: 23 ansøgere til 9 stillinger, alle stillinger besat.  

RSj: afbud. 
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DP: Intet nyt. 

 
3. 10.45-11.00 Uddannelsesprogram, tilrettet udgave fra Horsens. 
De tidligere tilsendte kommentarer er tilrettet. Det er et fint program og hermed godkendt. 
 

4. 11.15-11.45 Sundhedsstyrelsens vejledning om bedre brug af specialpsykologers 
kompetencer 
Vejledningen drøftes i udvalget. Den bygger på det eksisterende lovgrundlag. Det gode ved 
vejledningen er, at den enkeltes behandlingsansvar står mere eksplicit end tidligere. Der drøftes, at 

det kunne være rart, hvis de 4 notater fra SST var blevet samlet i et enkelt. Der er et ønske fra 
udvalget om et klarere og mere konkret/præcist notat, da det nuværende kan være svært at anvende 

i klinikken. 

 
5. 11.45-12.15 LUKKET PUNKT Meritvurdering, opfølgning på tidligere ansøgere 
 
6. 12.15-12.30 LUKKET PUNKT Meritvurdering af kurser ved ordinær ansættelse 
 

7. 12.30-12.45 Kursusgodkendelse hos både vejleder og sekretariat, herunder opfølgning på 
henvendelse fra Danske Regioner samt fremlæggelse af Sekretariatets forståelse af logbogen.   
Forslaget frafaldes, da det kun er et problem i den gamle logbog. Evt. kan mål, der involverer 
kurser tages ud af logbogen, men det vil kræve en ny udgave af logbogen. 

 
8. 12.45 - 13 Evt. 
Udvalget ønsker, at de 4 notater fra SST lægges på hjemmesiden som et punkt under dokumenter. 
Beslutning om at lægge notaterne på hjemmesiden afventes til næste rådsmøde 23/3-21, hvor 

notaterne muligvis er endelige. 
 

Næste møde 3/12: Sekretariatet forventer ikke nødvendigvis mulighed for fysisk fremmøde pga. 
COVID-19. Sekretariatet booker lokale og forplejning, hvis det skulle være muligt at mødes fysisk.  

 

 

 

 

 

Lukket punkt 

 

Punkter rykket til næste møde: 

Webinar/mulighed for undervisning/møder online. 

 

Dimensionering/rekruttering lokalt. 

 

SST's skemaer fra Klaus  

 

Hvidbogen, fremlæggelse af Sekretariatets forslag til den reviderede hvidbog. 
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Tilrettede skemaer fra december/januar møderne 2019/2020 samt skema fra Birgitte, til endelig 

godkendelse 

 

Karrieremuligheder, drøftelse af forskellige karrieremuligheder i regionerne og arbejdet med at 
sætte fokus herpå. 

 
Kompetencekort, opfølgning fra forrige møde 

 
Kursusrækken, drøftelse af psykopatologi I, II og III 

 
Specialistafsnit, videre drøftelse heraf 


