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Referat fra 36. møde i uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 
Regionshuset i Vejle, Damhaven 12, Mødelokale 2323 - 1. sal, øst 
Deltagere: Vibeke Hansen, Dorte Brink, Klaus Pedersen, Ulrik Falentin Sund, Birgitte Bechgaard, Birte 
Mikkelsen, Rikke Bundgaard, ref. 
Afbud fra: Per Bjerregaard Knudsen, Rita Myhre Andersen 
 
10.15 – 10.25 Godkendelse af dagsorden og referat (Bilag 1, har været rundsendt 27-05-2014) 
Dagsorden godkendt, referat fra 35. møde godkendt. 
 
10.25 – 11.00 Runden rundt 
RM: Der afholdes møde med de uddannelsesansvarlige og den regionale kontaktperson den 27. juni. 
Der arbejdes med nye uddannelsesprogrammer for uddannelsen i Risskov.  
RS: Der afholdes jævnlige møder med kontaktpersonen og de uddannelsesansvarlige, og der arbejdes 
med en funktionsbeskrivelse for specialpsykologer. 
RN: Der har været et stort arbejde med akkreditering i RN. Cheflægen i Psykiatrien ser meget positivt 
på specialpsykologerne, og de bliver skrevet ind i flere og flere arbejdsområder. RN har bedt om at få 
udsat fristen for ansøgninger til specialpsykologuddannelsen pga interne processer. 
RH: Uddannelsen kører fint på de fleste centre.  
DP: Dansk Psykolog Forening har i mange år arbejdet på at få lavet en egentlig autorisationsordning 
(lignende lægernes), der muliggør at psykologerne kan få ansættelser der er møntet direkte på at opnå 
autorisation.  
DP oplever at de får henvendelser omkring uens meritvurderinger, fra meritvurderede. Ved 
henvendelser fra meritvurderede angående ”uretfærdige” meritvurderinger, skal alle henvendelser 
rettes til Sekretariatet. 
 
11.00 - 11.20 Orientering fra sekretariatet 

- Stillingsopslag (B&U og Psykiatri) 
Der har været færre ansøgere til stillingerne i B&U denne gang, men efter at have haft en stilling i 
Esbjerg i genopslag, ser det alligevel ud til at alle stillinger bliver besat. Stillingerne i Psykiatri er pt i 
opslag, da ansøgningsfristen er blevet udskudt, efter ønske fra regionerne.  

- møde med kontaktpersonerne 
Sekretariatet gennemgik punkter fra mødet med de regionale kontaktpersoner 

- Opsamling på spørgsmål vedrørende offentliggørelse af navne på færdige specialpsykologer 
Da det ikke umiddelbart er så nemt at få lov til at offentliggøre en liste over færdige specialpsykologer, 
skal Sekretariatet undersøge om det vil være tilladt at lave en database med søgemulighed (hvis man 
vil fremsøge en bestemt, navngiven psykolog), ligesom lægernes autorisationsregister. Sekretariatet 
taler med en jurist om mulighederne. 

- Opsamling vedr spørgsmålet om godkendelse af forretningsorden 
DR skal høres, om de har kommentarer til det, udvalget er blevet enige om. 
 
11.20 – 14.00 Kurser 

- oversigt over kursusindhold for kurser, der hører sammen, som kan gives til undervisere 
- cases til kurserne - hvordan organiseres uddelegering? Skabelon til hjælp til case? Hvordan 

begrænses tiden, så man alligevel får udbytte af casene? 
- Projektive test - drøftelse af hvordan vi får gjort kurset "brugbart" 
- spørgsmål fra CfK (bilag 2). Thorkil Munch Lund ønsker, at Uddannelsesudvalget ser spørgsmålene 

som principielle, dvs. forholder sig til, og udstikker nogle retningslinjer for, hvordan CfK skal agere i 
lignende situationer.  

 
14.00 – 15.00 Besøg fra CfK (Thorkil Munch Lund) 
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15.00 – 16.00 Meritansøgere jf oversigt (bilag 3 og 4) 
 
16.00 – 16.15 Meritterne - hvad med uddannelsesansvarlige for dem? 
Hidtil har der ikke været et krav om en formelt udpeget uddannelsesansvarlig for meritterne. 
 
16.15 – 16.45 Fortsat drøftelse af  

- Retspsykiatrien mm jf SHHs ønske om at indgå i specialpsykologuddannelsen med mere end ét år 
- Drøftelse af DPs/Eva Secher Mathiassens invitation til møde  

Medlemmerne af udvalget er inviteret til møde med Eva Secher Mathiassen/Dansk Psykolog forening, for at 
drøfte udfordringen med mangel på psykiatere. Der laves en fælles skrivelse som svar på invitationen.  
 

- Møde med DPS udd.udvalg? 
 
16.45 – 17.00 Eventuelt og næste møde 
Næste gang der er møde i Vejle, skal der gives et minikursus i Plan2Learn, til udvalget. Gerne i et lokale 
med ordentlig ilt … der skal afsættes ca 10 minutter til dette. 
 
Dette var sidste møde hvor Per Bjerregaard Knudsen var medlem af udvalget. Region Hovedstadens 
repræsentant er fremover Juno Calmer fra PC Ballerup. 
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