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Deltagere: Rita Myhre Andersen (RSj), Vibeke Hansen (RM), Klaus Pedersen (DP), Dorthe Brink (RS), 
Birgitte Bechgaard (Psykologisk psykiatri), Birte Mikkelsen og Rikke Bundgaard, (Sekretariatet) 
Afbud fra Per Knudsen (RH) 
 
10.15-10.25 Godkendelse af dagsorden og af referat  
Dagsorden blev godkendt med ombytning af 2 punkter.  
Fremover kommer referatet rundt på mail før udd.udv-mødet, og kommentarer skal rundsendes på mail 
også. Bilag skal med når referatet sendes ud til kommentering.  
 
10.25-11.00 Runden rundt 
RSj: Endnu mangler der afklaring vedrørende uddannelsen i Vest, ellers intet uregelmæssigt 
RM: Regionen vil gerne have uddannelsen bredt ud på alle regionens psykiatriske hospitaler. Udvalget 
mener at det er vigtigt at de uddannelsessøgende kommer omkring et universitetshospital, selvom de også 
uddannes på et regionshospital. Uddannelsen kører planmæssigt. 
RS: Regionen har haft et arrangement hvor der kom 90 psykologer for at se og blive introduceret til RS. Den 
27. august holdes en national konference om specialpsykologuddannelsen i RS.  
RN: Uddannelsen kører planmæssigt. Der er stillinger til de 3 første meritter der uddannes i Brønderslev, 
som også skal være uddannelsessted i den ordinære uddannelse. 
RH: Uddannelsen kører planmæssigt. 
DP: Arbejder på at lave et papir, angivende DPs politik i forhold til psykiatrien og 
specialpsykologuddannelsen.  
 
11.00-11.30 Orientering fra sekretariatet 

- 2 klagesager herunder diskussion om eventuel nyvurdering af den ene, samt en principiel drøftelse 
af, hvor ofte udvalget skal drøfte en ny sag i forhold til nye oplysninger 

Sekretariatet orienterede om 2 klagesager. Det blev besluttet at udvalget ikke ønsker at lave en ny 
meritvurdering hver gang en psykolog under merituddannelsen kommer med nye bilag. Den 
pågældende psykolog må i disse tilfælde vente indtil al den påkrævede dokumentation fra den 
oprindelige meritafgørelse er opnået. 
 
- Forlængelse for Uddannelsesansvarlig. Orientering. 
 
- Opslag af uddannelsesstillinger.  
Sekretariatet orienterede om de kommende opslag, og om ansættelsesrunden i B&U, hvor der er 
kommet 46 ansøgninger.  
 

11.30-12.15 Generel diskussion: 
- Kan rejsetid konverteres til arbejdstid?  
Dette er et spørgsmål der skal afgøres med arbejdsgiveren, men udvalget kan ikke anbefale det. 
 
- Drøftelse af samarbejdet med CfK 
Uddannelsesudvalget drøftede dette 
 
- Hvordan sikrer vi fortløbende, at uddannelsesstederne lever op til kravene?   
Det er regionens kontaktperson der skal sikre at der er en uddannelsesansvarlig (UA) ansat på 
uddannelsesstedet, og at uddannelsesstederne lever op til uddannelsesprogrammerne. Hvis der laves 
ændringer lokalt på afdelingerne er det UAs ansvar at sørge for at disse godkendes.  
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- Spørgsmål fra Region Sjælland vedr tilkøb af UA 

Udvalget mener at det vil være vanskeligt for Region Sjælland, Vest, at gennemføre 
specialpsykologuddannelsen uden at have en UA fastansat på afdelingen. Det er godkendt af udvalget 
at nogle afdelinger har tilkøbt UA til vejledning af meritter, men det bliver et større problem når det drejer 
sig om den ordinære uddannelse af specialpsykologer. På den anden side vil det være ærgerligt hvis en 
velfungerende afdeling skal fratages retten til at være uddannelsesafdeling, hvis UA rejser. Men i den 
aktuelle sag har afdelingen ikke været uddannelsesafdeling før. Udvalget har ikke taget stilling til 
afdelingen som uddannelsessted endnu, og kan derfor ikke forholde sig til, om afdelingen vil kunne 
fungere som uddannelsesafdeling, uden en fastansat UA. 
 
Udvalget er dog betænkelig ved – og vil næppe godkende - at en konsulent kan være UA især når stedet 
ikke før har været uddannelsessted. Der bør være en fastansat UA på en afdeling når denne skal til at 
indgå i specialpsykologuddannelsen, for at få kørt uddannelsesstedet ordentligt i gang ed uddannelsen. 
 
Efter diskussion af punktet kan konkluderes, at i tilfældet med et allerede godkendt uddannelsessted 
hvor UA rejser, må man komme med et konkret på bud på løsning af problemet. Den regionale 
kontaktperson skal komme med et oplæg til organisering af afdelingen, kompensation for den 
manglende UA, og øvrig vejledning på afdelingen, indtil der kommer en fast UA igen. 
Uddannelsesudvalget vil herefter komme med en konkret individuel vurdering af løsningsforslaget.  
 

 
12.15-13.00 Frokost 
 
13.00 – 14.00 Uddannelsesprogrammer 

- RH 5 stk 
Foreslåede ændringer i forhold til rækkefølgen af de afdelingstyper der skal indgå i uddannelsen. 
Ansøgningen er godkendt. 

 

- RS Kolding-Vejle og Middelfart  
For den aktuelle kandidat vil man gerne høre om den uddannelsessøgendes tidligere erfaring for at tage 
stilling til problemet, men man er ikke indstillet på at ændre i uddannelsesprogrammet lige nu. Hun skal 
så indhente det stationære halve år senere. Hvis hun har så meget stationær erfaring at de mener at hun 
skal have dispensation må de fremsende en ny dispensationsansøgning, på dette.  
 
- Uddannelsesprogram OUH 
Ansøgningen er godkendt.  
 
Udvalget konkluderede, at hvis en afdeling skal indgå i uddannelsen højst med op til 6 mdr behøver 
denne afdeling ikke nødvendigvis at være formelt godkendt til uddannelse (have en UA ansat), såfremt 
der kan gives tilstrækkelig supervision under ansættelsen (hvilket kan sikres med en beskrivelse af 
forholdene, og en ansøgning). UA på det primære ansættelsessted vil stadig være UA under denne 
ansættelse. 

 
- Ændring i uddannelsesprogram RSj 
Ansøgningen er godkendt.  

 
14.00 – 14.15 Kaffe 
 
14.15 – 15.00 Kurser – forskning 

- Evaluering af afholdte kurser 
Udvalgsmedlemmerne refererede fra kurser der er blevet afholdt. Biologiske behandlingsmetoder (KP), 
Neuropsykologiske tests (KP), Neuropsykologi II (BB), Stress og sårbarhed (BB) 
 
- input fra udvalget i forhold til de kurser der har et sammenhængende forløb, som fx psykopatologi I, 

II og III (CfK) 
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Hvordan sikrer man en fortløbende udvikling af kurser der hænger sammen, at de adskilles, og at 
målsætningerne følges op sammenlagt, over tid? Kan man have de samme ansvarlige på kurserne dl I, 
II, III?  
 
Faktisk hænger alle kurserne jo sammen. Kurserne skal følge målbeskrivelsen, og indholdet skal bredes 
ud over de kursuselementer, der nu er. Det er også godt at gøre det klart i kursusbeskrivelsen, at nogle 
kurser er delt i flere dele, og at målbeskrivelsen dækkes ved hjælp af flere kursuselementer. Nogle 
kursusbeskrivelser dækker hele målbeskrivelsens krav, selvom det enkelte delkursus kun dækker en del 
af kravene. I så fald bør det gøres klart, at det kun er en del af kompetencekravet man opnår på dette 
del-kursus. 
 
Udvalget påpegede at man mere hører at de uddannelsessøgende efterspørger en tættere 
sammenhæng med klinikken, end sammenhæng mellem kurserne. Dette kunne være et emne til næste 
kursus for UA: Hvordan binder vi teori og praksis sammen? 
 
- Skal evalueringsskemaerne ændres, som tidligere drøftet med CfK? 
BB mindede CfK om en tidligere aftale om at opdatere evalueringsskemaerne, og evt gøre dem 
elektroniske. For eksempel skal et spørgsmål være, hvordan psykologerne kan bruge kurset i praksis, 
frem for at spørge om hvad de har lært på kurset. 
CfK arbejder allerede med en elektronisk løsning. 
 
- Samarbejde med uddannelsesudvalget på B&U-området 
Voksen-uddannelsesudvalget ønsker at invitere et par repræsentanter fra B&U-uddannelsesudvalget til 
mødet i september mhp at drøfte kurser og samarbejde om disse. 
 
Det blev drøftet hvorvidt det er relevant for voksenudvalget at lave kurser sammen med udvalget på 
børne- og ungdomsområdet. 

 
15.00 – 16.30 Meritter jvf vedhæftet oversigt + dispensationsansøgning  

 
 
16.30 – 17.00 Eventuelt, herunder eventuelle punkter til næste møde 
 

 
 


