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Referat fra 34. møde i uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15-09-2017 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 

Mødet afholdtes i Regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle 

 

Til stede: Birgitte Bechgaard, formand, Klaus Pedersen, DP, Ulrik F. Sund, RN, Rita M. 

Hansen, RSj, Dorte Brink, RS, Birte Mikkelsen og Rikke Bundgaard, Sekretariatet for 

Specialpsykologuddannelsen. 

Afbud fra Vibeke Hansen, RM 

 

10.15 – 10.25 Godkendelse af dagsorden og referat (Bilag 1, har været rundsendt) 

Bemærkninger: Godkendt med få ændringer 

 

Runden rundt 

RN: I Region Nordjylland arbejder man på at igangsætte nogle kombinationsforløb der 

kombinerer ansættelse og uddannelse (kan være både indenfor specialpsykologuddannelsen og 

specialistuddannelser), der skal hjælpe rekruttering af psykologer til regionen. Der er sket 

omflytninger af stillinger internt i regionen, men alle pladser er besat. Der er kommet en ny 

kontaktperson i Region Nordjylland, hun fremgår af hjemmesiden 

www.specialpsykologuddannelsen.dk.  

RSj: Vejleder på forskningstræningskurset på plads. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring 

2020-plan.  

RS: Forløbene kører godt. Det fungerer godt at de uddannelsessøgende alle kommer omkring 

Odense, det giver noget nyt til både de uddannelsessøgende og afdelingen i Odense.  

RH: Der er kommet en ny kontaktperson, som fremgår af hjemmesiden 

www.specialpsykologuddannelsen.dk. Uddannelsen kører godt.  

RM: Intet nyt. Der bliver oprettet udredningsteams og udredningsgrupper. Ny kontaktperson i 

Region Midtjylland, som fremgår af hjemmesiden www.specialpsykologuddannelsen.dk.  

DP: intet nyt 

 

Orientering fra sekretariatet 

- Rådsmøde den 6. marts 

Dagsordenen blev gennemgået 

- Opfølgning vedrørende forretningsorden (Bilag 2, eftersendes) 

Oplægget blev gennemgået og drøftet, og skal sættes på næste dagsorden i 

uddannelsesudvalget. Samtidig skal det også drøftes med B&U-udvalget. 

- Oversigt over færdige specialpsykologer (Bilag 3) 

Skal listen offentliggøres? Sekretariatet undersøger om/hvordan det kan lade sig gøre. 

- Oversigt over medarbejdere i CfK (Bilag 4) 

Oversigten er blevet rundsendt. 

- Sekretariatets møde med psykiaternes uddannelsesudvalg i Psykiatri 

Sekretariatet fortalte om mødet, og at de andre uddannelsesregioner er blevet tilbudt et besøg. 
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- Spørgsmålet om angivelse af orlov i ansøgningsskemaer  

Det blev besluttet at ansøgning om merit skal indeholde en angivelse af eventuel orlov under 

tidligere ansættelser (fravær over 3 mdr skal angives) Sekretariatet får sat det ind i 

ansøgningsskemaet. 

 

To spørgsmål vedrørende kurser (Bilag 5) 

- Der ønskes en drøftelse af spørgsmålet om 12 vs 15 timers kursus  

Det blev besluttet at et 12-timers kursus i DP-regi godt kan dække et krav om 15 timers kursus 

under en merituddannelse  

- Der ønskes en drøftelse af udvalgets holdning til spørgsmålet om fritagelse fra planlagte 

kurser under specialpsykologuddannelsen.  

Kurserne under specialpsykologuddannelsen indgår i uddannelsen som psykologerne er ansat til at 

gennemføre. Derfor kan der ikke meldes fra til kurserne med mindre der foreligger særlige grunde 

herfor, og dispensation er givet af Sekretariatet. 

 

Godkendelse af uddannelsessteder: 

 Regionspsykiatrien Randers (Bilag 6) 

Sekretariatet beder om en uddybning før uddannelsesprogrammet kan endeligt godkendes 

 Regionspsykiatrien Horsens (Bilag 7) 

Sekretariatet beder om en uddybning før uddannelsesprogrammet kan endeligt godkendes 

 PC Nordsjælland (Bilag 8) 

Godkendt.  

 Regionspsykiatrien Viborg-Skive (Bilag 9) 

Godkendt på betingelse af at der er en godkendt specialpsykolog på afdelingen 

 

Kurser - Sanne Graabech og Thorkild Lund fra CfK deltager under dette punkt. 

Thorkild Lund præsenterede sig selv og de arbejdsopgaver han kommer til at sidde med i CfK, som 

uddannelseskoordinator. Derudover var der drøftelse af forskellige praktiske ting, og en 

gennemgang af flow-chartet over kurserne under uddannelsen. Det blev aftalt at CfK og 

Sekretariatet skal forsøge at få offentliggjort kursusbeskrivelserne for de afholdte kurser til 

orientering for interesserede psykologer, med forbehold for at kurset kan revideres til næste gang 

det afholdes. 

 

Meritter jf vedhæftede oversigt (Bilag 10) 

 

Eventuelt 

Baseret på en personsag blev det besluttet at der skal noget om uhensigtsmæssige forløb på 

næste kursus for uddannelsesansvarlige, eventuelt ved en jurist med speciale i ansættelsesret i 

kombination med uddannelse.  

 

Klaus Pedersen orienterede om et spørgsmål omkring angivelser i EPJ, og hvilke angivelser 

psykologer må anvende. 
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