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Berit Bjerre Handberg deltog i starten af mødet. 
 

10.15-10.25 Godkendelse af dagsorden og af referat 
Enkelte punkter blev fremrykket, herunder punktet med orientering fra Sekretariatet. Referat fra 11. 
januar blev gennemgået i et senere punkt. 
 

10.25-11.20 Orientering fra sekretariatet 
- Præsentation af Berit Bjerre Handberg 
- Orientering om kontrakt mellem Sekretariatet og CfK 
- Hvidbogen inddelt i kapitler 

 
Fra både udvalg og sekretariatet havde der inden mødet været et ønske om at få drøftet processen 
med kursusudbuddet. Sekretariatets kontorchef Berit Bjerre Handberg deltog for at kunne give 
nogle sammenlignelige betragtninger ift. den lægelige videreuddannelse (speciallægeuddannelsen). 
 
Forløbet med kursusudbuddet og kontraktindgåelse blev gennemgået. Bekymringen fra udvalgets 
side om fastholdelse af det faglige niveau blev adresseret, ligesom udvalgets ønske om påkrævet 
deltagelse af en psykologfaglig kursusleder til hvert kursus. Udgangspunktet fra sekretariatets side 
er stor tillid til kursusudbyder – og dermed også tillid til at det faglige niveau er sufficient og at den 
nødvendige psykologfaglighed inddrages i tilstrækkeligt omfang på kurserne. I forlængelse af dette 
opridsede Berit kursusdelen på de lægelige videreuddannelser, og hvordan den specialespecifikke 
kursusdel aftales mellem SST og de specialebærende lægevidenskabelige selskaber . Aftalerne 
varierer her fra kursus til kursus om, hvor meget lægerne deltager som kursusledere. På de generelle 
kurser har regionerne ansvaret for gennemførelse af kurserne. Der kan være forskelle i hvordan 
regionerne udbyder de generelle kurser. Der er således flere måder at udbyde kurserne på, og der 
skelnes mellem om det drejer sig om specialespecifikke kurser og generelle kurser. 
  
Ligeledes blev forløbet om kontraktindgåelse drøftet. Der er indgået ny kontrakt frem til og med 
2015.  Drøftelse af igangsættelsen af uddannelsen og samarbejdet med kursusudbyder CfK. 
Udvalget beklager at man ikke blev hørt inden udbudsprocessen ift udvalgets erfaringer i den 
forløbne kontraktperiode og ønsker at bidrage i udbudsprocessen ved næste udbudsrunde, hvilket er 
taget til efterretning. 
 
Opdateret hvidbog er udsendt. 
 
11.20-12.00 Runden rundt 
Runden rundt 
RSj: 3 psykologer tilbage fra første ansættelsesrunde i december 2011. 5 fra december 2012. God 
stemning omkring det at uddanne sig. Regionen har genopslag af stilling som uddannelsesansvarlig 
specialpsykolog. 
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RS: Det går godt i praksis. Oprettelse af 5 specialpsykologstillinger i OUH og yderligere 3 stillinger  
i resten af regionen. ”Markedsføringskampag” vedr. specialpsykologordningen fra ledelsesside i 
den kommende tid.   
RM: Det går godt for de studerende. Ønske om mere information fra Ledelsesside vedr. 
specialpsykologer.  
RH: Der holdes jævnlige møder med kontaktpersoner. Der er 15 studerende og xx meritstuderende i 
regionen. Stilling opslået på Amager.  
DP: Ingen bemærkninger 
 

12.00-12.10 Generel diskussion: 
- Drøftelse af kursus ”Eksistentiel psykologi” mhp meritvurdering 
- Hvor mange uddannelsessøgende kan en UA have under sig? 

Generel diskussion 
- Eksistentiel psykologi – ønskes forhåndsgodkendt. (skal meritere indenfor Psykologisk behandling 
II). Udvalget godkendte.kursus.  
- drøftelse af hvordan uddannelsesopgaven løses mht. vejledning. Drøftes evt. på tema-dag for 
uddannelsesansvarlige.  
 

12.10-12.45 Frokost 

 

12.45-13.00 Klagesag fra Region Sjælland 
Klagesag 
Fra Psykiatri Øst, Region Sjælland – udvalget har forholdt sig til om uddannelsesstedet og den 
uddannelsesansvarlige har levet op til deres forpligtelser. Sekretariatet sender svarbrev. 
 

13.00-14.30 Kurser 

Kurser 
Følgende ordinære kurser har været afholdt: 

- psykopatologi I – godt kursus BB spørger til om der er lavet aftale med Lennart Jansson og 
Peter Handest til næste psykopatologi-kursus 

- ratingscales I – OK kursus, en af lærerne skal erstattes. 
 
psykopatologi III – godt kursus 
 

14.30 – 15.00 Kaffe 

 

15.00 – 16.30 Meritter jvf vedhæftet oversigt 
Udvalget færdigbehandlede en række meritansøgninger. Til næste møde udsendes en opdateret 
oversigt over ansøgninger, som er under behandling. 
 

16.30 – 17.00 Eventuelt, herunder eventuelle punkter til næste møde 
Ingen bemærkninger 

 
 


