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21-03-2014 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 
Til stede: Birgitte Bechgaard, Vibeke Hansen, Per Bjerregaard Knudsen, Klaus Pedersen, 
Dorte Brink, Rikke Bundgaard ref. Ruta Myhre Andersen og Birte Mikkelsen kom lidt senere. 
Afbud fra Ulrik Falentin Sund. 
 

10.15 – 10.25 Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden blev godkendt med få tilføjelser. Referatet fra den 26. november blev godkendt med 
få tilrettelser. 
 

10.25 – 11.00 Runden rundt 
RM: Der har været afholdt møde vedrørende nye uddannelsesprogrammer til, når uddannelsen 
skal bredes ud i resten af regionen.  
RS: Uddannelsen går planmæssigt.  
RH: Uddannelsesforløbene kører som planlagt. Per B. Knudsen udtræder af udvalget efter 
mødet i maj 2014 
RSj: en uddannelsessøgende psykolog er kommet med på lægernes vejlederkursus, som et 
forsøg. 
DP: Intet nyt 
 
Tilsynsførende funktion. Det blev drøftet om der kan indføres tilsyn med de 
uddannelsesgivende afdelinger, ligesom lægernes inspektorordning. Punktet skal på rådsmøde, 
om det er muligt at etablere en tilsynsordning. 
 

11.00 - 11.20 Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om afholdt møde med de regionale kontaktpersoner den 4. december 
2013. Samtidig blev det besluttet at referaterne fra møderne stadig skal lægges på hjemmesiden 
www.specialpsykologuddannelsen.dk  
 
11.20 – 12.00 Opfølgningspunkter: 

- Forskningstræningsmodulet (vejledning, økonomi, frihed med løn, bedømmelse af 
opgave)  

Det er blevet meldt ud til det første hold, at de får minimum 10 timers vejledning, heraf ca 
3 timer face-to-face. Resten af vejledertiden bruges til gennemlæsning af den foreløbige 
opgave.  
 
Mht økonomi ligger det lige pt hos kontaktpersonerne at finde penge til honorering af 
vejledere, i de regionale kursusbudgetter for uddannelsen. Sekretariatet finder taksten for 
vejlederhonorar på lægeuddannelsens forskningstræning og melder den videre til 
kontaktpersonerne (5513 kr. 2012-niveau).  
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Uddannelsesudvalgets medlemmer mener at have hørt, at lægerne skriver 2 opgaver, i 
forbindelse med FT. Dette undersøger sekretariatet.  
 
Det blev fastlagt at det er vejleder der skal bedømme opgaven. Der skal ske mundtlig 
fremlæggelse for resten af holdet, så man også får mulighed for at øve sig i at opponere.  
Opgaven skal være på 10 sider a 2400 anslag.  
 
Erfaringerne fra de første moduler under forskningstræningskurset blev fremlagt og drøftet. 
De 3 første dage/modul 1 kunne i princippet godt køres sammen med B&U. 
 
Læs mere om lægernes forskningstræning her: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning.  
 
- Forretningsorden for uddannelsesudvalget  

Det foreslås at sekretariatet reviderer forretningsordenen for uddannelsesudvalget til drøftelse 
på marts-mødet. 
 
12.00 – 12.45 Frokost 

 
12.45 – 13.30 2 henvendelser fra Regionspsykiatrien Vest, RM 
Uddannelsesprogram godkendt 
Ansøgning om forlængelse af meritforløb godkendt 
 
13.30 – 16.30 Meritansøgninger  
 
16.30 – 17.00 Eventuelt 
Det blev nævnt at det altid skal sikres, at kurserne fordeles geografisk over hele landet, så vidt 
muligt. Dette er kursusudbyder og udvalget opmærksomme på, og man gør hvad man kan for 
at leve op til dette. 
. 
 
Næste møde afholdes den 10. marts i Vejle 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Overordnede emner der skal drøftes: 

�  Psykologidentitet 

�  Klassificerede stillinger 

�  Ensretning/mangfoldighed 

�  Organisering 

�  Skal vi have et formaliseret samarbejde med psykiaterne, bl.a. om hvad de gør ved 
deres uddannelsesprogrammer, når psykiatrien skifter ansigt, jvf specialiseringer 


