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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde 5. maj 2015 

 

2. Orientering fra Sekretariatet 

- De 24 evalueringsspørgsmål til brug under speciallægeuddannelsen er nu endeligt 

godkendt. Spørgsmålene vil blive rundsendt til de to uddannelsesudvalg for 

specialpsykologuddannelsen, mhp at blive tilrettet SPU, hvorefter Sekretariatet for 

uddannelsen opretter en evalueringsramme til de uddannelsessøgende psykologer i 

Plan2Learn 

- B&U-ansættelsesrunde. Alle stillinger opslået i B&U er blevet besat. 

- Det kommende Rådsmøde. Der afholdes Rådsmøde den 10. september. Der orienteres 

fra referatet på næste møde. 

- Data om meritansøgere 

Rikke har gennemgået alle meritansøgninger og samlet data for, hvornår ansøgningen 

er indkommet, hvornår ansøger får svar fra sekr, og hvornår der er lavet en vurdering – 

hvis disse data er tilgængelige.  

- Fejring af de første færdige meritter  

Der er kun 6 specialpsykologer der bliver færdige med den ordinære uddannelse pr 1. 

december 2015. Derfor bliver der ikke afholdt en central fejring før i 2016, hvor man så 

vil samle de specialpsykologer der er færdige til den tid. Dog forventes det at der 

afholdes fejringer lokalt, af de første færdige specialpsykologer. 

 

3. Runden rundt 

RN: De ordinære forløb kører planmæssigt. Det er uklart om RN ønsker at igangsætte flere 

meritforløb. På grund af besparelser og andre forhold er der visse udfordringer i 

psykiatrien. Én psykolog bliver færdig som specialpsykolog til december, man regner med 

at opslå en specialpsykologstilling i regionen. 

RSj: der bliver to specialpsykologer færdige til december. RSj har – som de fleste andre 

regioner – også visse økonomiske udfordringer.  

RS: Det ser pt ud til, at der ikke er nogen UA i Svendborg efter 1. dec. 2015, man arbejder 

på at løse problemet. To specialpsykologer bliver færdige til december 2015.  

RM: Det ser ikke umiddelbart ud til, at der opslås specialpsykologstillinger til vinter, hvor 

den første specialpsykolog bliver færdig. De igangværende uddannelsesforløb kører som 

planlagt. 

RH: Der afholdes stadig jævnlige møder med den regionale kontaktperson. Hverdagen er 

præget af strukturelle ændringer og fusioner, hvilket godt kan mærkes ude på afdelingerne. 

Der er ikke nogen specialpsykologer der afslutter uddannelsen til december 2016 i 

Hovedstaden. 

DP: Intet nyt lige pt.  
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4. Gennemgang af indkomne ansøgninger 

Der er indkommet 43 ansøgninger til de opslåede 29 stillinger. 

 

Frokost 

 

5. Gennemgang af indkomne ansøgninger 

 

6. Diverse forespørgsler (se bilag) 

 

- Sekretariatet orienterede om, at en uddannelsessøgende på et ordinært forløb i Psykiatri 

har fået lov til at deltage i sidste kursusdag på forskningstræningskurset, sammen med et 

B&U-hold. Grunden er den, at psykologen af helbredsmæssige grunde ikke havde 

mulighed for at deltage i kursusdagen med ”sit eget” kursushold – og da det drejer sig om 

den sidste kursusdag der går med fremlæggelse af forskningstræningsprojekterne, og den 

ikke har specialespecifikt indhold, blev det vurderet at psykologen kunne få lov til at 

deltage på et B&U-hold, og på den måde gennemføre sit forskningstræningskursus.  

 

- Der er kommet et spørgsmål til Sekretariatet om, hvor vidt man regionalt håndterer en 6 

mdrs ansættelse på en afdeling, der i en periode ikke har nogen uddannelsesansvarlig (men 

som ellers er godkendt til specialpsykologuddannelsen). Uddannelsesudvalget var 

umiddelbart positivt indstillet på at en 6 mdrs ansættelse godt kan gennemføres, såfremt der 

udpeges en fast vejleder for psykologen, på afdelingen, og at der er et tæt sam- og 

opfølgningsarbejde mellem denne vejleder, og uddannelsesansvarlig på psykologens 

stamafdeling. Det er også vigtigt at der er opmærksomhed på, at psykologen får 25 timers 

supervision under ansættelsen. 

 

En sådan ansættelse vil dog altid skulle godkendes individuelt, af Sekretariatet. 

 

7. Eventuelt og planlægning af næste møde 

 Forespørgsel fra en af regionerne om, hvorvidt en uddannelsesstilling kan 

godkendes, med mindre end 1,5 års fuldtidsansættelse på sengeafsnit? 

Ansøgningen imødekommes ikke, da uddannelsesudvalget ikke er indstillet på at fravige 

det princip, at minimum 1,5 år af specialpsykologuddannelsen i Psykiatri skal foregå på 

sengeafsnit.  

 

Næste møde afholdes den 8. oktober 2015 i Horsens 

 

 

http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/

