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Referat for 70. møde i Uddannelsesudvalget for 

specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Mandag den 27. maj 2020 kl. 10.00 – 13.00. Mødet holdes som videomøde pga. COVID-19. 

 

Tilstede: Birgitte Bechgaard, Lene Seeberg Nielsen, Rita Myhre Andersen, Dorte Elisabet Brink, 

Klaus Pedersen, Vibeke Hansen, Ulrik Falentin Sund, Birte Mikkelsen, Maria Fournais 

Langschwager (referent). 

 

1. 10.00 -10.15 Velkomst. Herunder godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 29. januar 

2020. 

Dagens møde er en erstatning for mødet planlagt til den 27/4, som blev aflyst pga. corona. 

Dagsorden godkendt. Referat godkendt med en enkelt rettelse. Deadline for at se gamle referater 

igennem: inden mødet i august . 
 

2. 10.15-11.00 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder runden rundt 

Sekretariatet: Dækkes af dagsordenens punkter. 

Formanden: intet nyt 

RM: Godt møde med den psykiatrifaglig direktør, der havde god erfaring med specialpsykologer 

fra tidligere. Der forventes et godt samarbejde. 

RS: Langvarigt arbejde med det obligatoriske år i Odense, hvor det er blevet drøftet, om det skulle 

ændres. Men der ændres ikke noget. Spændende  møde om karriereplaner for specialpsykologer, 

hvilke muligheder der er fremadrettet med deltagelse af bla. specialpsykologer, SPU'ere, ledende 

overlæger og oversygeplejersker. Det næste møde blev desværre aflyst pga. corona, men er nu 

planlagt til efter sommerferien. 

RSj: en SPU stoppet pga. sygdom, og fortsat ubesatte stillinger – derfor muligheder for andre at 

søge. Møde med psykiatriledelsen og ledende overlæger og sygeplejeresker om SPU'ers 

karrieremuligheder. 

RH: Nyt uddannelsesprogram godkendt med 2 søjler. Det fungerer fra kommende ansættelsesrunde. 

Planer om drøftelse af karrieremuligheder. 

RN: Kører planmæssigt. Overvejer meritforløb. 

DP: intet nyt. 

 

3. 11.00-11.30 Forespørgsler/klager fra SPU grundet corona, herunder drøftelse af tre 

vedhæftede klager. 

Afventer svar fra SST på rammedispensation for SPU'ere. Forventer samme løsning som for 

lægerne, hvor der kan gives dispensation for et enkelt manglende kursus, hvis tid og kompetencer 
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ellers er opnået. Der kan i så fald udstedes et midlertidigt bevis, der konverteres til et rigtigt bevis, 

når det sidste kursusbevis indsendes til Sekretariatet. 

 

Klagerne ang. forskningstræningskurset er håndteret lokalt og i samarbejde med CKU. 

 

 11.30-11.45 Pause 

 

4. 11.45-12.15 Uddannelsesprogrammer, opsamling på godkendelse af nye programmer fra RH 

og RN, herunder om Rehabiliteringscenter for Flygtninge (Region Nordjylland) kan godkendes som 

uddannelsessted og om ophold på en universitetsafdeling (Region Syd) skal være et krav til 

uddannelsen. 

Obligatorisk ansættelse på en universitetsafdeling i Region Syd i et år er efter langvarig drøftelse 

stadfæstet. Der ændres derfor ikke i uddannelsesprogrammet i Region Syd. 

Uddannelsesprogram Region Nordjylland – fine generelle kommentarer. Ift. rehabiliteringscenter 

for flygtninge som uddannelsessted er der det problem, at det ikke administrativt ligger under 

Psykiatrien, men under Specialsektoren. Nu er de dog underlagt pakkeforløb og minder meget om 

en sygehusafdeling. I Region Syd er der et 14 dages fokuseret ophold på et tilsvarende sted. 

Drøftelse af forskellige muligheder for uddannelsen – herunder muligheder for at uddanne sig 

udenfor hospitalssektoren.  

Konklusionen bliver, at det kun er afd. under Hospitalsvæsnet, der kan godkendes som en del af et 

uddannelsesprogram. Derfor kan rehabiliteringsafsnittet ikke godkendes. Afdelinger udenfor 

Hospitalsvæsnet kan kun godkendes som fokuseret ophold med max. en måneds ophold. Der sendes 

nyt program til godkendelse. 

RH takker for gode kommentarer og hjælpen med at få programmet klar til godkendelse inden 1. 

maj. 

 

 

5. 12.15-12.45 Deadline og proces for opslåede stillinger, herunder drøftelse af årsagen til den 

senere deadline end ved tidligere opslag. 

Der har været usikkerhed om, stillinger skulle slås op samtidigt i de enkelte regioner. Notits i 

Magasinet sidst i maj om at der slås stillinger op i august. Der er aftalt en tidsplan med 

kontaktpersonerne fra regionerne, hvor der slås op den 17. august med ansøgningsfrist 4. 

september. RM holder informationsmøde – evt. en  ide til andre regioner. Sekretariatet tager ønsket 

om at slå op i juni med til næste års planlægningsmøde om opslag med kontaktpersonerne. 

Udvalget opfordrer til, at regionerne slår op samtidigt. 

 

 

6. 12.45-13.00 Evt. 

Gode ideer til kurset for UA: forslag fra arrangøren om læringsmåder, hvilket næsten er det samme 

som sidste år. Gruppediskussioner om målbeskrivelse og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb om 

eftermiddagen ønskes gentaget.  

Rollekonflikter som vejleder og udd.ansv. kan møde 

BB vil foreslå CKU/Rikke og B&U dette – og hvis OK gå videre og undersøge om Anne Lindhardt 

vil være underviser. 
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Mødet den 22/6 er fællesmøde med B&U. Danske Regioner er dog ikke åben endnu. Hvis der er 

pladsproblemer kunne det fælles møde udskydes. 

 

Godkendelse af kurser, herunder om det er nødvendigt med godkendelse både i logbogen (af 

vejleder) og indsendelse af kursusbeviser til Sekretariatet.  

Drøftelse af hvem der skal kontrollere kursusbeviserne. Enten skal underskriften ved vejleder udgå 

fra logbogen eller indsendelsen af dokumenter til Sekretariatet ved den endelige godkendelse af 

uddannelsen. Sekretariatet udarbejder et forslag til ændring i logbogen, der fremlægges til august-

mødet. 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

 Kompetencekort, opfølgning fra sidste møde – flyttes til juni 

 

 Kursusrækken,  drøftelse af psykopatologi I, II og III – flyttes til juni 

 

 Deadline for evaluering af den nye målbeskrivelse – flyttes til juni 

 

 SST's skemaer fra Klaus – flyttes til juni 

 

 Karriereplaner 

 

 Krav om ansættelse på Universitetshospital  i alle regioner? Er det muligt i alle 

regioner med både universitetshospital og regionssygehus? 
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