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Referat for 72. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 10.00 – 13.00.  
Mødet holdes virtuelt. 

 
 

Deltagere: Dorte Elisabeth Brink, Birte Mikkelsen, Klaus Pedersen, Birgitte Bechgaard, Lene 
Seeberg, Rita Myhre Andersen, Ulrik Falentin Sund og Maria Langschwager (referent). 
Afbud: Vibeke Hansen 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 22. juni 2020. 
Dagsorden og referat godkendt. 
 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder information fra rådsmåde 
mandag den 17. august bl.a. tilbagemelding på brug af titlen specialpsykolog. Herunder også 
forhåbentlig afklaring fra rådsmødet samt runden rundt. 
Sekretariatet: Rådsmøde blev afholdt virtuelt pga. corona, men alle deltog. Drøftelse af 
Sundhedsstyrelsens beskrivelse af specialpsykologers opgaver – SSTs repræsentant fik en del 
opgaver med hjem, der afventes svar herpå. Kritik af den meget formelle formulering, og at det var 
vanskeligt at konvertere til brug i klinikken. Birgitte havde bedt om at få til referat, at der ikke stod 
noget om epikriser og at det heller ikke fremgik klart at psykiattriloven ikke gælder i den ambulante  
psykiatri. 
I fm. normering blev det drøftet, hvorvidt der var mulighed for at arbejde med prognose på 
specialpsykologområdet. Der blev ingen afklaring på mødet – der ventes til der er mere erfaring 
med brugen af specialpsykologer.  
Desværre ikke afklaring på, om titlen specialpsykolog er beskyttet, herunder ikke afklaring af, hvem 
der har myndighed til at følge op på dem, der måtte bruge titlen uberettiget. Drøftelse af hvad 
SPU'ere underskriver sig med i de forskellige regioner. 
Rsyd: Desværre ikke så mange ansøgere til de netop opslåede uddannelsesstillinger. Samme billede 
ses ift. opslåede specialpsykologstillinger. Ledelsen går heldigvis meget op i rekruttering og 
fastholdelse, herunder f.eks. charmeoffensiv hos de psykologstuderende i Odense. Ledelsen ønsker 
en oprustning på specialpsykologfronten. Det kunne være en idé med en artikel i Psykolog 
Magasinet om mangel på specialpsykologer i Region Syd. Undren over hvor de registrerede 
Specialpsykologer fra Region Syd bliver af efter endt uddannelse. De uddannede er næsten alle 
blevet ansat i Syd, men lige nu er der tale om nyopslåede stillinger i form af en opnormering. 
Sekretariatet har ikke mulighed for at lave en oversigt over hvor specialpsykologer bliver ansat.  
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RH: ny model for ansættelsesudvalg, da ansættelserne nu sker i to søjler. Ny UAP (Betina Jæger) 
på PC Amager i stedet for Per knudsen. 
RSjælland: Der bliver kun ansat SPU'ere i Slagelse og Vordingborg i denne runde, da der er stor 
mangel her. Fælles ansættelsesudvalg. Ingen udfordringer i de eksisterende forløb. 
RM: Vibeke har meldt afbud. 
RN: Ingen kommentarer. 
DP: Undersøgelse af hvordan SP'ers kompetencer udnyttes er iværksat. Undersøgelsen vil 
forhåbentlig kunne bruges til rekruttering og fastholdelse.  
Sundhedsministeriet arbejder på at beskrive udfordringsbilledet i Psykiatrien, i fm. 10 årsplan for 
psykiatrien. 
Det undersøges, om psykologautorisationen helt eller delvist kan flyttes over i SST? 
 
3. 10.45-11.15 Uddannelsesprogram, tilrettet udgave fra Horsens samt lille ændring fra Åbenrå. 
Vibeke – vil du kigge på rettelserne fra Horsens efter din ferie? Dorte – kan du nå at kigge på 
ændringerne fra Åbenrå inden på tirsdag? 
Åbenrå: 3 måneders fokuseret ophold – en af månederne skal slettes. 2 måneder fokuseret ophold i 
alt enten som 2 x 1 måned eller 1 måned og 2 x 14 dage. Et ophold skal vare 6 måneder. Dorte 
kigger videre på den. 
Horsens: Vibeke kigger på den og Vibeke’s vurdering rundsendes til endelig bekræftelse. 
 
4. 11.15-11.45 Deadline for evaluering af den nye målbeskrivelse, hvordan får vi tilbagemelding 
fra de uddannelsesansvarlige? Skal det på kurset for de uddannelsesansvarlige? Hvilke 
konsekvenser får evalueringen? 
Flere UAP synes, den er svær at anvende. God ide at tage det med til kursus for UA i november. 
Det kommer til at foregå i plenum med punkter, der typisk giver udfordringer/tvivlsspørgsmål. Der 
skal nok sættes en time af til det. Vigtigt at det bliver en styret diskussion med en konstruktiv 
diskussion af, hvordan de nye tiltag bedst fortolkes/udmøntes lokalt. Udfordringen er, at 
programmet allerede er lagt. Birgitte og Birte snakker med Rikke Storck for at undersøge, om det 
kan lade sig gøre at få med som punkt.  En egentlig evaluering kan først foregå når der skal ske en 
revision- dvs tidligst om nogle år.  
EFTER MØDET: Birgitte har talt med Rikke. Der blvier afsat 1 time til plenum-drøftelse. 
 
5. 11.45-12.15 LUKKET PUNKT Meritvurdering, 1 enkelt ny ansøger samt opfølgning på 
tidligere ansøgere. 
 
6. 12.15-12.30 LUKKET PUNKT Vurdering af kurser hos ansøgere der anbefales ordinær 
stilling, herunder også drøftelse af fornyet meritvurdering ved opnåelse af flere kompetencer. 
 
7. 12.30-12.45 Kursusgodkendelse hos både vejleder og sekretariat, herunder opfølgning fra 
henvendelse fra Danske Regioner samt fremlæggelse af Sekretariatets forståelse af logbogen.   
Kursusbevis fremsendes/vandmærke eller tilsvarende skrives ind i logbogen. Maria fremlægger 
forslag til næste møde. 
 
8. 12.45 - 13 Evt. 
Fravær pga. kurser: i det eksisterende notat er der tale om SPU-kurser ift. 10% fravær. Udvalget 
forventer ikke, at det er et særlig stort problem. Men nogle kurser er relevante for SPU're, selvom 
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det ikke er en del af uddannelsen. Men udvalget kan fraråde, at der tages efteruddannelse 
sideløbende med uddannelsen, da der er rigeligt at se til. Evt. skal der stå: "kurser der er relevant 
for uddannelsen og aftalt med afdelingsledelsen/arbejdsgiver" og/eller "tjenestefri uden løn er 
fravær". Ved tjenestefri med løn må det forventes, at afdelingsledelsen har vurderet relevans for 
uddannelsespsykologen. Birte og Maria præciserer notatet og lægger på hjemmesiden. 
 
Mail fra Vibeke: ny meritvurdering efter nogle års erfaring og kompetenceopnåelse? Kan der tages 
udgangspunkt i den gamle vurdering? Der skal tages udgangspunkt i de kompetencer, der er opnået 
siden første meritvurdering, hvis den er mindre end 5 år gammel. Hvis vurderingen er mere end 5 
år gammel, skal der søges på ny. Meritafgørelserne gælder i 5 år, herefter bortfalder afgørelsen. 
De gamle regler om specialistuddannelse gælder ikke længere. 
 
Ny dato for møde: Næste møde i Kbh. 28/10 fastholdes. Planen om et kort møde i mellemtiden 
frafaldes. 
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Punkter rykket til næste møde: 
SST's skemaer fra Klaus  

 

Hvidbogen, fremlæggelse af Sekretariatets forslag til den reviderede hvidbog. 
 
Tilrettede skemaer fra december/januar møderne 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 
 
Udveksle jobannoncer 


