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Deltagere: Per Bjerregaard Knudsen, RH, Ulrik Falentin Sund, RN, Rita Myhre Andersen, RSj, Dorte 
Brink, RS, Vibeke Hansen, RM, Klaus Pedersen, DP, Birgitte Bechgaard, DP, Formand, Birte Nørgaard 
Mikkelsen, sekr., Rikke Bundgaard, Sekr., referant. 
 
10.15-11.00 Udvalgsdrøftelse Bilag 1: Referat fra Rådsmøde den 6. marts 
 
11.00-11.30 Runden rundt 
RM: Uddannelsesforløbene kører godt. RM arbejder på at udrulle SP-uddannelsen på alle regionens 
afdelinger. 
RS: Uddannelsesforløbene kører godt. Svendborg arbejder på også at komme med i uddannelsen.  
RN: Uddannelsesforløbene kører godt. Brønderslev arbejder også på at komme med i uddannelsen. Der er 
kommet gode tilbagemeldinger fra arbejde i skadestuen. De overvejer nu at skulle have en specialpsykolog 
på afdelingen. 
RSj: Uddannelsesforløbene kører godt. Her har man også haft en uddannelsessøgende på skadestuen, 
med gode evalueringer. 
RH: Her afholdes stadig jævnlige møder med kontaktpersonen. Uddannelsesforløbene kører godt. Amager 
Psykiatriske Center (RH) skal også til at tage skadestuen i brug. 
DP: Der arbejdes fortsat med at give psykologer adgang til Det Fælles Medicinkort (FMK).  

De uddannelsessøgende ønsker en overbygning på specialpsykologuddannelsen mhp 
specialistuddannelse i psykoterapi. DP afventer revision og implementering af specialistuddannelsen i 
psykoterapi (2014) før udarbejdelse af en overbygning. 

Mht epikrise er det, iflg SSTs vejledning en læge der er ansvarlige for epikriser. Men eftersom en 
vejledning alene er rådgivende kan sygehusene godt vælge at gøre det anderledes, så specialpsykologer 
kan være ansvarlig for epikriserne.  

Uddannelsesudvalget har ikke fastlagt en meritordning for specialister i psykoterapi godkendt efter ny 
ordning, og DP ligger ikke inde med forarbejder til sådan en ordning. 
  
RN, RSj og RH (Amager) blev opfordret til at dele funktionsbeskrivelser mm, mht arbejdet på skadestuen. 
 
11.30-11.45 Nyt fra sekretariatet 

- Nyt hold på B&U 
- Rådsreferat: undren over sekretariatsbemærkninger i referatet. Det kunne også være i et bilag, ellers 

skal det op på næste møde og kommenteres. (næste møde er den 30. sep.) 
- Et spørgsmål fra en studerende, om vedkommende kunne følge en læge 24 timer i skadestuen, blev 

besvaret positivt 
 
11.45-12.30 Frokost 
 
12.30-16.00 Gennemgang af indkomne ansøgninger 
 
16.00-16.30 Meritansøgning  
 
16.30-17.00 Eventuelt, herunder eventuelle punkter til næste møde 

- Faglig profil 
Udvalget blev opfordret til at kigge på den faglige profil igen og evt beskrive hver psykologrolle for sig, så 
det er indlysende hvad hver enkelt rolle indeholder. 
- Personsager  
- Gennemgang af meritansøgninger 
Sekretariatet foreslog at der bliver lavet en sagsgangsbeskrivelse til brug ved gennemgang af 
meritansøgninger. Sekretariatet står for dette. 


