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Referat fra 23. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 

Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 
Tirsdag d.28. august 2012, klokken 10:15 – 17:00 

Mødet afholdes hos Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.08 
 

Deltagere: Birgitte Bechgaard, formand, Rita Myhre Andersen, RSj, Dorte Brink, RS, Ulrik 
Falentin Sund, RN, Vibeke Hansen, RM, Klaus Pedersen, DP, Rikke Bundgaard, ref. 
Afbud: Per Knudsen, RH. 
 

1. 10:15 - 10:20 Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet har været rundsendt, skal blot formelt godkendes. (vedhæftet)  
Referatet blev godkendt med få kommentarer. 

 

2. 10:20 - 10:45 Runden med nyt fra Regionerne og Dansk Psykologforening 
RSj: I Psykiatrien Syd går det planmæssigt. I Psykiatrien Øst har der været et problem, men 
det er der taget hånd om, og nyt uddannelsesprogram fra Psykiatrien Øst er fremsendt. RSj 
opslår 5 udd-stillinger og ikke 4, det er i Syd der kommer en ekstra.  
RS: Der er kommet en ny administrerende overlæge i Odense. Udannelsen kører fint. 
RN: Det går fint med de 3 stillinger. Yngre læger har indgivet klage over deres arbejdsmiljø, 
hvilket også smitter af på psykologerne, selvom det ikke er rettet direkte mod dem. Der 
arbejdes stadig med lønspørgsmål. Meritforløbene kører godt på kursusdelen, men mangler 
stadig lidt på praksisdelen. 
RM: Ansættelsesproceduren er sat i gang, der er meritforløb i gang i Risskov og Vest, og de 
kører planmæssigt. Man er ved at tilrette uddannelsesprogrammer, og arbejder også stadig på 
funktionsbeskrivelse.  
RH: Der afholdes jævnligt møder med kontaktpersonen. Alle forløb kører planmæssigt. 
Ledelsen har opfordret regionens psykologer til at søge meritforløb. 
DP: Om det fælles medicinkort: psykologer (”andre faggrupper”) kan få adgang (fra 
ministeren) hvis der er brug for det. Geoffrey Reed kommer til Danmark 16. maj 2013 og 
laver et symposium om ICD10. Der gøres ikke mere ud af at lave klassificerede stillinger til 
psykologerne, på nuværende tidspunkt. Der bliver nedsat en følgegruppe i DP, til at samle 
trådene vedr. specialpsykologuddannelsen.  
Sekretariatet: Der er besat 16 stillinger på B&U-området, som tiltrædes 1. september. CfK 
har fået udbuddet på kurserne for de næste 3 år. 
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•••• Kommentar: Uddannelsesprogrammerne for RM skal ikke ligge i udkast på 
hjemmesiden. Der er stadig problemer med uddannelsesprogrammerne i Århus. De 
er på plads senest 15. september.  

•••• Vedr. hvidbogen: udvalget vil gerne have rådsbeslutninger ført ind i hvidbogen, og 
en opdateret version sendes til udvalget. Kan hvidbogen kategoriseres, evt efter 
hjemmesiden?  

•••• Mht uddannelse i Grønland vil en eventuel ansøger skulle søge en dansk uddannelse, 
og efterfølgende søge om at få forhåndsgodkendt en del af uddannelsen i Grønland. 
Eller er der muligheden for at søge merit i Danmark. 

 
På næste møde drøftes nærmere om fravær fra de obligatoriske kurser. Indtil videre håndteres 
spørgsmål herom ved en konkret individuel vurdering. 

 

3. 11:15-12:30 Gennemgang og vurdering af ansøgninger 

Der bliver opereret med 0-1-2-3 stjerner, hvor 3 er til de bedst kvalificerede. 
 

5.   13:15 -13:30 Personsag 
  
6. 13:30 – 16:15 Gennemgang og vurdering af ansøgninger 
Der bliver opereret med 0-1-2-3 stjerner, hvor 3 er til de bedst kvalificerede. 
 

7. 16:15 – 16:30 Meritvurdering 

 

8. 16:30-17:00 Kurser 

Diverse kurser blev diskuteret og planlagt.  
 

 
Næste møde 4. oktober 2012, HR-huset Vejle.  
 


