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10-05-2012 Rikke Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Referat fra 21. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 

Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
Onsdag den 2. maj 2012, klokken 10:15 – 16.30 

 
1. 10:15-10:30 Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 8. marts 2012 

Referat vedhæftet. Godkendt med kommentarer. 
 

2. 10:30 -11:00 Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
Ref.: Alle regioner udtrykte bekymring for, hvor mange ansøgere der vil være til den 
kommende ansættelsesrunde til uddannelsesstillingerne til specialpsykolog i psykiatri. I alle 
regioner viser de yngre psykologer interesse fro uddannelsen, mens de mere erfarne 
psykologer vider tilbageholdenhed overfor at skulle opsige eller få orlov fra en nuværende 
ansættelse, så længe det endnu er så uvist, hvilke stillinger en specialpsykolog vil kunne 
bestride og hvilken funktionsbeskrivelse der vil knytte sig til stillingen.  
 
Ingen af uddannelsesudvalgets medlemmer har endnu alle formaliteter mht det at være ansat 
som specialpsykolog på plads, men der er begyndende tiltag i den retning, nogle af 
regionerne, ligesom der arbejdes på en funktionsbeskrivelse. 
 

3. 11:00-11:30 Orientering fra sekretariatet 
• Referatet fra seneste rådsmøde den 22. marts 2012 var vedhæftet dagsordenen (kan 
findes på www.specialpsykologuddannelserne.dk).  
• Ansættelsesrunde B&U – der er kommet 46 ansøgninger til de 16 opslåede stillinger. 
5 ansøgninger er ugyldige (indsendt af ikke-autoriserede psykologer). Ansøgningerne er 
sendt ud til de 5 regioner, og ansøgerne kan forvente svar senest i uge 26. 
• Sekretariatet fremlagde et forslag til en tidsplan for den kommende ansættelsesrunde 
til de ordinære uddannelsesstillinger i osykiatrien. Den blev godtaget med få kommentarer. 
Udvalget blev bedt om at se på, om man vil genbruge den samme version af den faglige 
profil, som var vedlagt sidste ansættelsesrundes opslag.� 
• Specialpsykologuddannelsen skal evalueres. SST har ikke planer om at lave en 
formaliseret evaluering eller model herfor, dette ligger i rådets regi. Sekretariatet har afholdt 
en møde med Per Jørgensen om, hvordan man skal gribe evalueringen an.  
• Stine Whitehouse fra sekretariatet går på barselsorlov pr 1. juni 2012 
 

4. 11:30 – 11:35 Orientering: Samarbejdsaftale med CfK 
Vedhæftet er voksenudvalgets forslag til samarbejdsaftale 
Samarbejdsaftalen blev fremlagt. 
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5. 11:35 – 12:00 Kan vi lade henvendelser fra meritter og uddannelsessøgende til 
udvalget gå gennem uddannelsesansvarlige?  
Ref.: Det blev besluttet at henvendelser vedrørende enkeltpersoners meritafgørelser skal gå 
til uddannelsesudvalget via den uddannelsesansvarlige på afdelingen, såfremt denne ikke 
kan løse problematikken selv. 
 
12:00-12:45 Frokost 
 

6. 12:45-13:45 Meritvurderinger 
Se bilag 
 

7. 13:45-14:05 Uddannelsesplaner 
Se bilag 

 
8. 14:05-14:20 Ideer til audits 
 
9. 14:20 – 15:00 Forskning 1' og 2' modul og neurologi (kunne flyttes fra 2014 til 2013 og 

lade noget af forskning 2' modul være i 2014)  
Opfølgning på møde den 19. april 
 

10. 15:00 – 15:30 Psykologer under uddannelse: Angivelse af uddannelsestitel i 
journalnotater 

 
11. 15:30 – 15:45 Ændring i uddannelsesprogram for Kolding-Vejle  

Ændringerne blev drøftet og betinget godkendt. 
 

12.  16:00 – 16:30 Eventuelt, næste møde 
Næste møde afholdes den 19. juni i Vejle, sekretariatet deltager ikke. 


