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Referat fra 35. møde i uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 8. maj 2014 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 

Deltagere: Birgitte Bechgaard BB, Rita M. Andersen RMA, Vibeke Hansen VH, Ulrik F. Sund 

UFS, Klaus Pedersen KP, Per B. Knudsen PK, Dorte E. Brink DB, Birte N. Mikkelsen BM, 

Rikke H. Bundgaard RHB, referent. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat. 

Sekretariatet blev mindet om aftalen om at skulle undersøge, hvor vidt man må offentliggøre 

en liste over godkendte specialpsykologer, på specialpsykologuddannelsens hjemmeside.  

 

Runden rundt 

RSj: Forløbene kører regelmæssigt, med få ændringer. Psykiatrien Vest har indsendt 

anmodning om at blive godkendt som uddannelsessted. Dette betyder en omfordeling af 

uddannelsesstillingerne. Ifm 2020-planen skal der afholdes en uddannelsesdag i regionen i 

2015, lig den der blev holdt i RS sidste år.  

RM: Der er kommet en ny kontaktperson i RM, hun er allerede indgået i en dialog med de 

uddannelsesansvarlige. Der kommer også nye uddannelsessteder i regionen. Forløbene kører, 

med nogle få ændringer af forskellig karakter. 

RH: PC Amager skal ikke have nye uddannelsessøgende psykologer i denne runde, men der 

bliver fundet plads til de 9 forløb andre steder i regionen. 

RN: Forløbene kører nogenlunde som de skal. Der er en gruppe af uddannelsessøgende og en 

meritpsykolog, som har dannet en god erfaringsudvekslings-gruppe. Psykiatriledelsen i RN 

overvejer at udvide antallet af uddannelsesstillinger fra 3 til 6. UFS vil til at begynde at 

inddrage de ældre uddannelsessøgende som vejledere af de nye uddannelsessøgende.  

RS: Det går fint. Regionen bakker stadig op om at få flere meritter i gang. Der er blevet 

udarbejdet en oversigt over hvilke arbejdsopgaver, og hvilket ansvar, psykologer på forskellige 

niveauer må tage.  

DP: Der er lavet en handleplan til fremme af specialpsykologuddannelsen, samt udbredelsen 

og anvendelsen af specialpsykologer. KP rundsender den til udvalgets medlemmer. DP indgår 

endvidere i en dialog med regionernes psykiatriledelser om anvendelsen af specialpsykologer. 

Foreningen er blevet bedt om at udpege en specialpsykolog til SSTs udvalg for Psykiatri 

(specialpsykolog Ann Colleen Nielsen er udpeget), samt en repræsentant til SSTs 

Arbejdsgruppe for specialeplanen i psykiatri (specialpsykolog Nicole Rosenberg er udpeget). 

 

Orientering fra sekretariatet 

- Ansættelsesrunden B&U 2014: 15 stillinger er slået op, og der er kommet 29 ansøgere. Der 

kører samtaler i regionerne lige pt.  

- Opfølgning vedrørende forretningsorden. Der skal laves en formulering i 

forretningsordenen hvor det beskrives at det er regionernes repræsentanter, der udpeger 

formanden. Sekretariatet spørger Danske regioner, om DR skal godkende 

forretningsordenen? Derudover var der få ændringer til udkast til forretningsorden. 

- Evaluering af uddannelsen. Center for Kompetenceudvikling har foreslået at 

uddannelsen kan evalueres i Plan2Learn, i stedet for i evaluer.dk. Dette vil 
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(sandsynligvis) være noget billigere end at købe et evalueringsmodul hos evaluer.dk. 

Sekretariatet arbejder videre med spørgsmålet.  

- Ny repræsentant for Region Hovedstaden: Juno Calmer, chefpsykolog på PC Ballerup. 

Juno skal indkaldes til mødet i august, hvor der gennemgås ansøgninger til 

specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. 

 

Dispensationsansøgninger jf vedhæftede bilag  

 

Godkendelse af uddannelsessteder: 

 Regionspsykiatrien Horsens - godkendt 

 PC Glostrup – der udbedes uddybning 

 Psykiatrien Vest, Region Sjælland - godkendt 

 Regionspsykiatrien Randers – godkendt 

 

Meritter jf vedhæftede bilag 

 

Kurser, herunder forskningstræning.  

Der ønskes også en drøftelse af problematikken vedr. gammel og ny ordning for specialister i 

psykoterapi – hvilke konsekvenser skal det have for meritvurderingerne, og skal vi evt. meddele en 

ny praksis på hjemmesiden? 

Den kronologiske kursusoversigt blev gennemgået og opdateret med faglige kursusledere, og 

afholdte kurser blev diskuteret. Det skal skrives på uddannelsens hjemmeside, at der er ændrede 

regler i forhold til specialister i Psykoterapi, der søger merit (at de nu skal vurderes på samme vis 

som meritansøgere i gruppe III) 

 

Eventuelt 

- BB foreslog at de færdige merit-specialpsykologer pilles ud af den lange liste over 

meritter, da de nu fremgår af en separat liste over færdige specialpsykologer. Denne 

skal sendes til udvalget med referatet fra mødet.  

- Sekretariatet skal rykke SST for svar på 2 personsager  

- CfK skal inviteres til næste møde 

 

 
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 
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