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Referat fra 60. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

14. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Referat 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
Onsdag den 2. maj 2018 kl. 10.20. Mødet holdes i Danske Regioner, København  

 
 
Deltagere: 
Birgitte Bechgaard, formand  
Juno Calmer, Region Hovedstaden 
Rita Myhre Andersen, Region Sjælland  
Vibeke Hansen, Region Midtjylland  
Klaus Pedersen, Dansk Psykolog Forening  
Birte Mikkelsen, Sekretariatet  
Kasper Clausen, Sekretariatet, referent   
 
Afbud: 
Dorte Brink, Region Syddanmark 
Ulrik Falentin Sund, Region Nordjylland 
 
Referat fra møde nr. 60 
 
1. 10.20 -10.30 Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 2. marts 2018 
v/formanden. 
 
Referat: 
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser 
 
 
2. 10.30-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden. 
Orientering om afholdt møde i Rådet for specialpsykologuddannelsen den 6. april 2018. 
Stillingsopslag samt tekst på hjemmesiden. 
 
Referat: 
Birgitte fortalte om modtagelsen af målbeskrivelsen i Rådet. Der var kommentarer fra Rådet, 
herunder repræsentanten fra Sundhedsstyrelsen. Det blev besluttet, at målbeskrivelsen skal tilpasses 
ud fra kommentarerne, hvorefter den skal på til næste møde i Rådet, som afholdes den 12. 
november 2018. 
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Kommentarerne gik blandt andet på at uddybe roller i de forskellige kompetencekrav. 
Der skal ikke skrives noget om vagt og arbejdsfunktion. Når den endelig målbeskrivelse skal sendes 
ind til Sundhedsstyrelsen for endelig godkendelse, skal der være et følgebrev med målbeskrivelsen, 
der overordnet beskriver, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den nuværende 
målbeskrivelse. 
 
Ved mødet i Rådet blev dimensioneringen af uddannelsesstillinger også drøftet. Rådet besluttede at 
indstille til den udvidede psykiatriledelses-kreds, at dimensioneringen fastholdes.  
Region Nordjylland ønskede dog at skrue ned for deres dimensionering for både børne- og unge og 
voksen psykiatri, hvilket den udvidede psykiatriledelses-kreds vil blive informeret om. 
 
Der slås SPU stillinger op med ansættelsesstart 1. dec 2019.  
Ansøgningsfristen er den 10. august 2018. 
 
 
3. 10.45-11.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU 
 
Referat: 
Hovedstaden: Juno skal deltage i et udvalg, der skal se på, hvilke bemyndigelser specialpsykologer 
har. Hun orienterer uddannelsesudvalget om det ved næste møde. 
 
Birte orienterede om situationen angående Psykiatrisk Center Sankt Hans. 
 
Region Sjælland: Uddannelsesforløbene som er i gang i Øst, Syd og Vest går godt. Der er desuden 
opslået en stilling som "koordinerende specialpsykolog". 
 
I forbindelse med næste ansættelsesrunde, har Region Sjælland planlagt at have et fælles 
ansættelsesudvalg. 
 
Region Midtjylland: Der skal slås 6 stillinger op med ansættelse 1. december. Der slås mange 
specialpsykologstillinger op i Risskov. Det går fornuftigt med de igangværende forløb 
 
DP: Ikke noget nyt. 
 
4. 11.00-11.45 Håndtering af litteratur til kursister – Sanne Graabech, uddannelseskonsulent 
fra CKU, deltager over video. 

 Center for Kompetenceudvikling oplever udfordringer med litteratur til kursisterne. 
Uddannelsesudvalget skal sammen med Sanne Graabech drøfte, hvordan de beskrevne 
udfordringer kan håndteres bedst muligt. Se bilag for mailkorrespondance vedrørende 
udfordringerne.  

 Vejlederkurser mm. 
 
Referat: 
Sanne Graabech var forhindret i at deltage. Planen er derfor, at hun skal deltage ved næste møde 
over video, så det kan blive afgjort, hvordan udfordringen løses bedst muligt. 
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Vejlederkursus: 
Opslås i efteråret, med en mindre egenbetaling. Uddannelsesudvalget forudser ikke en stor 
deltagelse, hvis der er egenbetaling ved deltagelse i kurset. 
 
Det årlige kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere fastholdes og gennemføres til december 
2018. 
 
Generelt om kurser: 
Der blev orienteret om seneste nyt. 
 
5. 11.45 – 12.00 Persondataforordningen 
Betydning for måden personsager behandles på over mail i uddannelsesudvalget, herunder 
udveksling og opbevaring af oplysninger. 
 
Referat: 
Sekretariatet uddelte kort indeholdende information om håndtering af databehandling, persondata, 
databeskyttelsesrådgiver og rettigheder. Derudover blev udvalget præsenteret for to videoer, der 
informerede om personoplysninger og databehandling. 
 
 
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
 
6. 12.45-16.00 Arbejde med målbeskrivelse 
Kommentarerne til første udkast af  målbeskrivelsen fra Rådet skal indarbejdes. 
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget arbejdede videre på målbeskrivelsen.  
 
 
7. 16.00-16.30 Evt., herunder behandling af meritansøgninger 
 
Uddannelsesudvalget behandlede to meritansøgninger. 
 
Eventuelt 
 
Næste møde den 28. august 2018 kl. 10.00 i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, København Ø 


