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Dagsorden for 66. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

13. august  2019 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
Mandag den 19. august 2019 kl. 10.00 – 15.45.  

Mødet holdes hos Psykiatrien i Region Syddanmark, Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 
mødelokale 0.020, 7100 Vejle 

 
 
Forslag til dagsorden  
 
1. 10.00 -10.30 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 8. maj 2019. 
Velkommen til nyt medlem af udvalget samt ny sekr. medarbejder. 
 
Referat: 
Dagsorden og referat fra mødet den 9. maj blev godkendt.  
Der var velkomst til nyt medlem i udvalget – Lene Seeberg fra Region Hovedstaden og ny 
medarbejder i sekretariatet – Maria Langschwager. 
 
2. 10.30-11.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder orientering om 
ansøgningsrunden, målbeskrivelse samt siden sidst fra regionerne. 
 
Referat: 
Sekretariatet orienterede om ansøgningsrunden til de nye uddannelsesstillinger til besættelse 1. 
december. Runden færdiggøres lige nu i regionerne med ansættelsessamtaler. Ansættelsesrunden 
skal være afsluttet til november. 
 
Målbeskrivelsen ligger til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. 
 
Runden rundt i regionerne: 
RH: ændring i dimensioneringen fra 9 uddannelsesstillinger til 6 uddannelsesstillinger grundet 
forlængelser af SPU stillinger.  
RSj: Gode uddannelsesforløb. Flere specialpsykologstillinger har været opslået uden at blive besat. 
RM: Har modtaget et pænt antal ansøgninger til de opslåede stillinger. Igangværende forløb går 
godt. Udd. programmer skal justeres, jf. målbeskrivelsen. Der er oprettet nye stillinger til 
specialpsykologer. 
RN: 3 uddannelsesstillinger bliver besat til december. 
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DP: Ingen bemærkninger.  
 
3. 11.30-12.00 Nyt fra kurserne, opfølgning fra sidste møde. 
Udvalgsformanden orienterede om planlægning af kursusdag for udd. ansvarlige og vejledere i 
december. Emnet på kurset vil være transfer. 
 
  12.00-12.45 Frokost 
 
4. 12.45-14.00 Lukket punkt 
 
5. 14.00-15.00 Drøftelse af definition på specialeafsnit, se vedhæftede udkast fra formanden. 
Referat: 
Udvalget drøftede udkastet, som var vedhæftet dagsordenen. Drøftelsen afspejlede mange 
forskelligheder i regionernes organisering af psykiatrien, hvilket medfører forskellig opfattelse af, 
hvad der skal forstås som et specialafsnit. Dog er der enighed om at ophold på et specialafsnit skal 
være på min. 6 mdr. og max. 12 mdr. 
 
Sekr. foreslog at udvalget arbejder på et notat som overordnet beskriver hvilke elementer, der skal 
være i et uddannelsesforløb for uddannelsespsykologer. Der kan tages udgangspunkt i 
målbeskrivelsen i forbindelse med skrivning af notatet. Kommer med på dagsordenen til næste 
møde den 24. oktober. Vedhæftet foto af udvalgets videre drøftelse af specialafsnit. 
 
15.00-15.15 Pause 
 
6. 15.15-15.45 Evt., herunder merit 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Sekretariatet booker medlemmerne til de to sidste møder i udvalget, så de kommer i kalenderen. 


