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Referat fra 58. møde i uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15. januar 2018 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
Mandag den 15. januar 2018 kl. 10.20 – 16.30 

 
Mødet blev holdt i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens, mødelokale c8, 
2.sal. 
  
Deltagere: 
Birgitte Bechgaard, formand 
Juno Calmer, Region Hovedstaden 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Vibeke Hansen, Region Midtjylland 
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
Kasper Clausen, Sekretariatet, referent  
 
 
Referat fra møde nr. 58: 
 
1. 10.20 -10.30 Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 19. december 
2017 v/formanden. Velkommen til ny medarbejder i sekretariatet. 
 
Referat: 
Referatet er godkendt. 
 
2. 10.30-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- herunder ny vejledning om merit, som nu er tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Referat:  
Sekretariatet: Ny vejledning om merit er lagt på hjemmesiden 2. januar 2018, som nu er den 
gældende vejledning. Vejledningen kan læses på følgende link: 
http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/siteassets/5.-merit/ansogningsskema/vejledning-om-
meritvurdering-01-01-2018.pdf  
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Til næste møde læses de nye meritregler, så det er tydeligt for udvalget, hvilke regler der er 
gældende.   
 
3. 10.45-11.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPP 
- herunder håndtering af situation i Region Sjælland, hvor den uddannelsesansvarlige i Distrikt Vest 
stopper:  
 
Referat: 
 
Uddannelsesudvalget drøftede Distrikt Vests ansøgning om midlertidig dispensation for de SPU´er, 
der er under uddannelse i perioden 31/1-18 til 1/6-18, hvor der ikke er nogen uddannelsesansvarlig 
specialpsykolog tilknyttet. Udvalget besluttede  under hvilke betingelser, der kunne gives 
dispensation til Distrikt Vest og udarbejde på den baggrund et svar på dispensationsansøgningen. 
 
Hovedstaden: 
Birte er i kontakt med Sankt Hans for at sikre, at uddannelsesprogrammet for ansættelsesstedet 
bliver færdiggjort. Chefpsykolog/Udd.ansvarlig på Psyk Center Nordsjælland får ny stilling. På den 
baggrund skal udvalget være opmærksomme på om og hvornår, der kommer en ny 
uddannelsesansvarlig. 
 
Sjælland: 
Det går regelmæssigt med de SPU´er, der er under uddannelse. 
 
Midtjylland: 
Der er ansættelsessamtaler i den kommende tid til stillinger i Region Midtjylland. Der opleves 
desuden en efterspørgsel på flere specialpsykologer på de forskellige afdelinger, hvilket 
understreger det gode arbejde, de udfører. 
 
Nordjylland: 2 der er under uddannelse, der bliver færdige snart, er ansat, når de er færdiguddannet, 
hvilket er positivt.  
 
Syd:  
Det går godt med uddannelsesforløbene, der er udpeget en nye uddannelsesansvarlig i 
Sønderjylland for et år. 
 
DP: intet nyt 
 
SPP: intet nyt 
 
 
4. 11.15 – 12.00 Det videre arbejde med målbeskrivelsen – gennemgang af det seneste udkast. Er 
vedhæftet denne dagsorden tillige med sekretariatets udkast til indledning. 
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Referat: 
Målbeskrivelsen blev gennemgået og rettet. Sekretariatet vil sørge for opsætning og tilretning af 
målbeskrivelsens 4 kolonner.  
 
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
5. 12.45-16.00 Arbejde med målbeskrivelse – fortsat 
 
 
6. 16.00-16.30 Evt., herunder behandling af meritansøgninger samt tidsplan for ansøgningsrunde 
2018. 
 
Referat: 
Meritafgørelse: Udvalget behandlede to meritansøgninger. 

Kurser under uddannelsen: Ved kurser under uddannelsen, kan der dispenseres for uforudset fravær 
af et ubetydeligt omfang (max.10 % pr. modul) for at kurset er bestået.  

 
 
 
 
 


