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13. september 2011  Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat 
 

14. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
Mødet afholdes kl. 10.15-16:45 i HR-huset, Vejle 

 
 
 

Tilstede: 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Per Bjerregaard Knudsen, Region Hovedstaden 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Birgitte Bechgaard, Selskab for Psykologisk Psykiatri 
Karen Norberg, sekretariatet for specialpsykologuddannelsen (ref.) 
 
Dagorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
2. Nyt fra sekretariat og regionerne 
3. Faglig vurdering og prioritering af ansøgere til ordinære forløb 
4. Meritvurderinger. 
5. Eventuelt 

 
Ad 1. Dagsorden og referat 
Der tilføjes to punkter til dagsordenen: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
2. Runde med nyt fra sekretariat og regionerne 
 
Der er følgende rettelser til referatet: 
Det aftales at bruge initialer og ikke navne i referater. 
Ændring i punkt 4. Det tilføjes i referatet, at uddannelsesprogrammerne godkendes endeligt af 
uddannelsesudvalget den 6. oktober 2011. De uddannelsesansvarlige, der endnu ikke er anerkendt 
specialpsykologer skal ikke fremgå af uddannelsesprogrammerne. Der sigtes mod at godkende og 
tilføje alle uddannelsesansvarlige i uddannelsesprogrammerne inden d. 1. december 2011. 
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Ad 2. Nyt fra sekretariatet og regionerne 
Den 12. september er der afholdt møde med de Regionale Kontaktpersoner angående den ordinære 
ansættelsesrunde, meritforløb og kursusportefølje. Referatet vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 
For at sikre så gode rekrutteringsforhold som muligt til de opslåede forløb kan regionerne, ifald de 
har ubesatte forløb, inden den 1. december besætte forløb ved ”lyn-genopslag”. 
 
Ad 3. Faglig vurdering af ansøgere 
Der gennemføres faglig vurdering af alle ansøgere. Sekretariatet samler resultatet og sender det til 
de regionale kontaktpersoner samt til uddannelsesudvalget med bemærkning om at det er fortroligt 
materiale. 
 
Ad 4. Meritvurdering 
De meritvurderinger, der ikke blev nået på dette møde færdiggøres på mødet den 20. september 
 
Ad 5. Eventuelt 
 
Ansøgningsskema 
Det besluttes at tilrette ansøgningsskemaet til næste ordinære ansættelsesrunde samt at indskærpe, 
at ansøgere skal følge den rækkefølge for bilag, der er angivet i vejledningen samt indskærpe at 
ansøger ikke skal sende kursusbeviser og supervisionsbeviser. Endvidere skal det fremgå i 
vejledningen, at CV’et skal være med datoer for ansættelsesforhold samt med klar adskillelse 
mellem pre- og postgraduat erfaring. 
Følgende tilføjes til ansøgningsskemaet: 

• Kandidatår – bilag eksamensbevis 
• Autorisations dato 
• Nuværende ansættelse og ansættelsens karakter (vikariat, projektansættelse, fastansættelse?) 

 
Tilføjelse til hvidbog vedr. dispensation for forskningskurset 
Forskningsprojekter, der er vejledte af anerkendte forskere eller klinikere godskrives som 
forskningsopgave, og såfremt materialet publiceres i anerkendt tidsskrift godskrives hele 
forskningsmodulet. 
 
Næste møde er den 20. september 2011 i Regionshuset Vejle, HR huset lokale 5252. 


