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Dagsorden til 46. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 

26. januar 2016 klokken 9.00 til 12.00 

Afholdes som videomøde 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

19-09-20176 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk  

 

Deltagere: Birgitte Bechgaard, DPPP, formand, Rita Myhre Andersen, RSj, Dorte Brink, RS, 

Klaus Pedersen, DP, Birte Mikkelsen Sekretariatet for SPU og Rikke Bundgaard, Sekretariatet 

für SPU, referent. 

 

Afbud fra Ulrik F. Sund, RN, Vibeke Hansen, RM og Juno Calmer, RH. 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (vedhæftet) Referat og dagsorden blev godkendt 

 

2. Runden rundt – bl.a. med hvordan går det med de specialpsykologer der blev færdige i 

december 2015? 

 

 RS: 2 specialpsykologer ansat i Esbjerg. Det tværregionale notat om 

specialpsykologers arbejdsfunktioner har haft en positiv effekt, der er kommet meget 

fokus på at bruge specialpsykologerne. Der har også været en god artikel i Dagens 

medicin med uddannelsesansvarlig Pernille Holmbo, fra Haderslev/Augustenborg 

 RSj: En specialpsykolog har færdiggjort den ordinære uddannelse og har 

efterfølgende søgt arbejde i RH. Resten af holdene kører fint, psykologerne har 

travlt. 

 RH: Direktionen har udmeldt at man skal ansætte de færdige specialpsykologer. 

Samtidig er der strukturændringer i vente i regionen. 

 DP: Der arbejdes på en national konference om specialpsykologuddannelsen, i 

forlængelse af de to konferencer i hhv Århus og København.  

  

3. Orientering fra Sekretariatet: 

 EMPLY: Fra 2016 skal alle stillinger ansøges elektronisk via Region Midtjyllands 

rekrutteringssystem, EMPLY. Sekretariatet er i gang med at tilpasse ansøgningsskema 

osv, så alle ansøgninger fremadrettet kan behandles elektronisk. 

 Evaluering – der er lavet en række evalueringer af klinisk ansættelse i plan2learn, som 

skal samles og forelægges Rådet. 

 

4. Drøftelse af forskellige spørgsmål: 

 

5. Dispensation for forskningstræning – Rikke og Birte har et oplæg 

 Oplægget blev drøftet justeret en smule 

 

6. Funktionsbeskrivelser for specialpsykologer (vedhæftet) 

 Punktet blev udsat til næste møde 
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7. Drøftelse af regionernes praksis for lønkompensation til uddannelsesafdelinger 

RS har forsøgt at lave et kvalificeret bud på hvor mange ydelser de uddannelsessøgende kan nå, 

samtidig med at de uddanner sig.  

 Klaus foreslår at der udarbejdes et skema over kompensationen i de forskellige regioner. 

Udvalgsmedlemmerne sender tal fra de forskellige regioner til Klaus, som samler dem i 

et skema.  

 

8. Spørgsmål om ændrede uddannelsesforløb fra RH 

 Ansøgningen returneres med kommentarer 

 

9. Uddannelsesprogram Region Nordjylland, Klinik Nord  

 Programmet blev drøftet og returneret til regionen med kommentarer 

 

10. Uddannelsesprogram, PC Nordsjælland. 

 Programmet blev drøftet og returneret til regionen med kommentarer 

 

Eventuelt 

 Vi undersøger muligheder for at afholde næste møde i april, i Odense/Middelfart 

 Det opleves på nogle kurser at de uddannelsessøgende laver diverse sysler i 

undervisningen. Dette virker forstyrrende på nogle undervisere og kursusledere og kan 

virke bremsende og forstyrrende for interaktionen på holdet. Problemet tages op igen i 

Uddannelsesudvalget. 

 Næste gang: Udannelsesprogrammer. Hvad er minimumskravene? 

 Næste gang: Funktionsbeskrivelser 
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