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Referat for 74. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

3. december 2020 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Torsdag den 3. december 2020 kl. 10.00 – 13.00.  
Mødet holdes virtuelt på meet.rm51@rooms.rm.dk 

 
Deltagere: Birgitte Bechgaard (formand), Lene Seeberg (RH), Rita Myhre Andersen (RSj), Ulrik 
Falentin Sund (RN), Dorte Brink (RS), Klaus Pedersen (DP), Vibeke Hansen (RM), Birte 
Mikkelsen og Maria Fournais Langschwager (Sekretariatet). 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 28. oktober 2020. 
Dagsorden ændres, da punkt 6 rykkes op som punkt 3. Referatet godkendt med enkelte rettelser. 

Birte og Birgitte kigger på gamle referater til hjemmesiden inden 1. januar 2021.  
 
2. 10.15-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder runden rundt 
Sekretariatet: der informeres om problemer med nedlukning af Region Nordjylland og 

gennemførelse af kurserne. Foreløbigt ingen problemer ift. de nye restriktioner i Region 
Hovedstaden. Center for Kompetenceudvikling arbejder på forskellige virtuelle løsninger. Udvalget 

understreger, at det er vigtigt med fysisk fremmøde til kurserne. 
Formanden: Region Hovedstaden ønsker at flytte tidsplanen for ansøgningsfristen tilbage til den 

tidsplan, der var tidligere. Der ønskes, at datoerne for opslag og frist er ens for alle regioner. 
De tilstedeværende repræsentanter for de 5 regioner er enige i at flytte opslag og ansøgningsfrist 

tilbage til de gamle tider. Sekretariatet drøfter med kontaktpersonerne igen. 
RM: Viborg har kun ansat en enkelt SPU, de har ikke haft forløbene i genopslag. Vibeke rejser igen 

spørgsmålet om audit og GDPR reglerne. Emnet tages op som selvstændigt punkt til næste møde. 
RS: det er Dortes sidste møde i udvalget, da hun fra 1.1.21 går på efterløn. Det forventes, at Mette 

Braad træder ind i uddannelsesudvalget i stedet for. Der er startet nye SPU-forløb op. 
RSj: Alle stillinger besat, og alle er startet i forløb på nær en, der forventer at få autorisation i løbet 

af december. To lederstillinger slået op til specialpsykologer. 
RN: Der er ansat 3 i forløb, de er startet. Drøftelse af psykologers beføjelser. 

RH: Intet nyt. Forløbene synes at gå godt. 
DP: Der er fortsat lang ventetid på autorisation ved psykolognævnet. DP vil derfor tage kontakt til 

psykolognævnet herom. 
 
3. 10.30-11.00 LUKKET PUNKT Meritvurdering, opfølgning på tidligere ansøgere 
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4. 11.00-11.30 Tilrettede skemaer fra december/januar møderne samt skema fra formanden, 
til endelig godkendelse.  
Mønstereksempel og ansøgningsskema revideres og lægges på hjemmesiden efter godkendelse i 

B&U udvalget den 15. februar 2021. 
Vejledning til meritansøgning – skydes til næste møde. Birte og Maria udarbejder nyt eksempel. 

 
5. 11.30-12.00 Hvidbogen, fremlæggelse af Sekretariatets forslag til den reviderede hvidbog.  
Punktet skydes til næste møde. 
 

6. 12.00-12.15 Karrieremuligheder, drøftelse af forskellige karrieremuligheder i regionerne og 
arbejdet med at sætte fokus herpå. 
Det er svingende i de forskellige regioner, hvilke karrieremuligheder der er for færdiguddannede 
specialpsykologer. I RH er der vigende muligheder, hvor der i RS og RSj er stigende muligheder i 

form af ene og delt ledelse med feks. læge og/eller sygeplejerske. Det kunne være en ide at få spredt 
budskabet om, at specialpsykologer fungerer godt i ledelsen. Det kunne også være en god ide at 

samle de ledende specialpsykologer i en form for erfa-gruppe.  

 
7. 12.15-12.45 Drøftelse vedr. problemer i målbeskrivelsen, herunder tilbagemelding fra de 
lokale regionsmøder  
Et af de indkomne spørgsmål er: Skal man have sin gang i somatisk regi for at opnå en af 
kompetencerne i målbeskrivelsen? Det er uklart i målbeskrivelsen. Der kan fortolkes blødt, sådan at 

hvis der er mulighed for at opnå kompetencerne i somatikken feks. på FAM, er det at foretrække, 
men de kan opnås i psykiatrisk regi. Supervision kan evt. foregå sammen med læger eller over 

video. Der er bekymring for om bedsidesupervision skal være i en hel time, hvad den ikke behøver. 
 

8. 12.45-13.00 Evt., herunder datoer for næste års møder.  
Datoer for møder i 2021: 

5/2 kl. 10-13 virtuelt.  
5/5 kl. 10-17 i Vejle.  

18/6 kl. 10-17 i Kbh.  
26/8 kl. 10-17 i Vejle.  

26/10 kl. 10-17 i Kbh. 
3/12 kl. 10-17 i Kbh. 

 
Lene: Kan meritansøgninger sendes for sig, så de ikke ligger i indbakken (GDPR)? Sekretariatet 

sørger for at de sendes separat fremadrettet. 
Birgitte: Kurser – psykologisk undersøgelse II skal revideres, da den ene underviser er frafaldet. 

Psykopatologi 2 – kunne en artikel herfra lægges over i forskningskurset? Birgitte sender artiklen 
til Vibeke. Der er en del forespørgsler fra uddannelsespsykologer, om muligheden for at kunne gå 

tidligere på tredjedagen. Der skal igen strammes op heromkring. Hvis man har et tvingende 
nødvendigt ærinde, skal man selvfølgelig have lov til at gå, men det skal aftales på forhånd. 

Vibeke: skal uddannelsesplanen ændres når der er en lille ændring ift. ambulatoriedelen. Nej. 
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Punkter rykket til næste møde: 

 
Audit/vejledning og GDPR/Vibeke 

 
SST's skemaer fra Klaus  
 
Kursusrækken, drøftelse af psykopatologi I, II og III 

 
Kompetencekort, opfølgning fra mødet i december 2019 
 
Specialistafsnit, videre drøftelse heraf 
 
Evalueringsmetoder nævnt i målbeskrivelsen 


