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Dagsorden for 75. møde i Uddannelsesudvalget for 

specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

10.februar 2021 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Fredag den 5. februar 2021 kl. 10.00 – 13.00.  

Mødet holdes virtuelt på meet.rm08@rooms.rm.dk 

 

Deltagere: Birgitte Bechgaard, Lene Seeberg, Ulrik Falentin Sund, Mette Braad, Klaus Pedersen, 

Vibeke Hansen, Birte Mikkelsen, Maria Langschwager. 

Afbud: Rita Myhre 

 

1. 10.00 -10.15 Velkomst – herunder præsentation af nyt medlem af udvalget. Godkendelse af 

dagsorden og referat fra mødet den 3. december 2020. 

Præsentation af Mette Braad, der er nyt medlem i udvalget fra Region Syd. Mette er ledende 

psykolog i Åbenrå samt uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen. 

Dagsorden og referatat er godkendt. 

 

2. 10.15-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder runden rundt og opfølgning 

på tidsplan for ansættelser. 

Sekretariatet: Efter ønske fra udvalget ændrer sekretariatet arbejdsgangen for referat til 1. 

godkendelse ved formanden, 2. godkendelse ved resten af udvalget, 3. endelig godkendelse ved 

næstkommende møde, 4. herefter lægges referatet på hjemmesiden. 

RM: Problemer med hjemsendelse pga. corona og dermed forlængelse af uddannelsestid. Tages 

som punkt under evt. 

RS: Forløbene kører nogenlunde planmæssigt. Der er ansat en ny uddannelsesansvarlig i Odense – 

Marie Krarup. 

RH: Forløbene kører planmæssigt.  

Formanden: tidsplan for opslag. RH ønsker at gå tilbage til den gamle model, hvor stillingerne slås 

op tidligere end nu. På et møde i november 2020 mellem Sekretariatet og kontaktpersonerne, var 

der enighed blandt kontaktpersonerne fra de andre regioner end RH om at slå op senere. Udvalget 

vil forsøge at påvirke deres egne kontaktpersoner for at få ændret tidsplanen tilbage til opslag før 

sommerferien. Sekretariatets næste møde med kontaktpersonerne er 26. marts. 

DP: Arbejdet med at flytte autorisationen, herunder tilsyn, af psykologer helt eller delvist over i 

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, er pga. coronasituationen nedprioriteret af 

myndigheder og ligger stille.  

 

3. 10.30-11.00 LUKKET PUNKT Meritvurdering, opfølgning på tidligere ansøgere. 
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4. 11.00-11.15 Vejledning til meritansøgning, fremlæggelse af Sekretariatets forslag til revideret 

udgave.  

Den tilrettede udgave samt tilrettet ansøgningsskema sendes ud med referatet. 

 

5. 11.15-11.45 Audit/vejledning og GDPR/Vibeke 

I RM er det stadig usikkert, om vejleder må læse uddannelsessøgendes auditmateriale fra andre 

afdelinger. Vibeke prøver at løse problemet lokalt efter forslag fra udvalget. I den forbindelse 

drøftes igen problemstillingen med, at psykologer ikke må slå op i journaler i op til 6 måneder efter 

udskrivelse, som læger og andet sundhedsfagligt personale må. I Rådet for 

Specialpsykologuddannelsen er der enighed om, at arbejde på at psykologer også skal have denne 

tilladelse. Sundhedsstyrelsen blev på sidste rådsmøde bedt af Sekretariatet om at arbejde videre 

med spørgsmålet. Sekretariatet følger op på svar herpå ved næste rådsmøde. 

 

6. 11.45-12.00 Kurser, herunder præsentation af ny kursusleder ved CKU, fordeling af Dortes 

kurser, samt drøftelse af de udsatte og omlagte kurser. 

Eva Byakika har overtaget for Sanne Graabech i CKU. Hun kan desværre ikke deltage i dagens 

møde, men vil gerne deltage på næste møde i udvalget.  

Nogle kurser kan gennemføres online, men nogle er umulige virtuelt.  

Dortes kurser fordeles mellem Lene og Mette. 

Udvalget drøfter, om der er mulighed for at evaluering af kurserne bliver obligatoriske på lige fod 

med nogle af kurserne i speciallægeuddannelsen. Sekretariatet undersøger, hvordan det er 

"organiseret" i SST. 

 

7. 12.00-12.45 Specialistafsnit, videre drøftelse heraf. Punktet flyttes til næste møde. 

 

8. 12.45-13.00 Evt. 

Sag fra Mette: Spørgsmål om specialafsnit. Mette er tilfreds med den skrivelse, udvalget har 

udarbejdet.  

Sag fra Vibeke: fravær som følge af COVID-19. Mange uddannelsespsykologer sendes hjem i 

isolation pga. nær kontakt med smittede, det kan føre til for meget fravær og dermed forlængelse af 

uddannelsestiden. Hvis der findes relevant hjemmearbejde under en hjemsendelse, gælder det ikke 

som fravær. 

Sag fra Birgitte: Specialistophold på et halvt år i Grønland. Da der ikke er ansat en 

uddannelsesansvarlig psykolog i Grønland, kandet  ikke anerkendes som uddannelsessted. Der kan 

anbefales at søge orlov fra uddannelsen i stedet.  

Sag fra Lene: Skal der være 360 graders evaluering ved hvert skift mellem delansættelserne? I RM 

udføres der kun 360 graders evaluering ifm. afslutning af den længste ansættelse. I RS gøres det to 

gange ila. hele uddannelsen. Eksempler på struktureret klinisk observation: bedside, 

videooptagelser. Seniore læger og psykologer kan stå som underskrivere på kompetencerne.  
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Punkter til næste møde: 

Specialistafsnit, videre drøftelse heraf.  

 

Evaluering af kurser – hvordan er det gjort obligatorisk på lægeuddannelsen? 

 

Ansættelser i udlandet – skal der udarbejdes en vejledning? 

 

Evalueringsmetoder nævnt i målbeskrivelsen 

 

Kompetencekort, opfølgning fra mødet i december  

 

Hvidbogen, revideret udgave ved Sekretariatet 

 

Kursusrækken, drøftelse af psykopatologi I, II og III 

 

SST's skemaer fra Klaus  
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