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Dagsorden for 67. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

4. december  2019 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 10.00 – 17.00.  
Mødet holdes hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 Kbh, Mødelokale M.7 (1. etage). 

 
Deltagere: Birgitte, Lene, Rite, Vibeke, Klaus, Birte og Maria 
Afbud: Dorte og Ulrik. 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 19. august 2019.  
 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af 1 selvstændigt punkt samt et til eventuelt. Referatet 
godkendt. Rådet skal have et link til referatet og lægges på hjemmesiden. Snak om hvordan 
og hvornår referaterne skal lægges på hjemmesiden og hvordan det kan automatiseres samt 
muligheden for lukkede punkter ved personfølsomme drøftelser. 
Ældre referater har haft følsomme oplysninger med, hvilket ikke er tilladt, derfor skal de 
gennemlæses af Birgitte og Birte inden de lægges på hjemmesiden.  
 
2. 10.15-11.15 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder orientering fra Rådsmødet 
den 23. september, status på ansøgningsrunde til intro med start i december samt runden rundt. 
 
Orientering fra rådsmødet: Dimensioneringen er uændret, bortset fra i Region Hovedstaden 
der ekstraordinært har fået lov til at skrue ned til 6 pladser i 2019. Der bliver skruet op igen i 
2020.  
To SP'er var med til Rådsmødet for at fortælle om arbejdet efter endt uddannelse, hvilket var 
meget interessant at høre om. Det er nyt, at der var tema på rådsmødet, men det var en god 
oplevelse.  
Forslag om ændring i forretningsordenen, for at muliggøre, at der er en repræsentant fra alle 
regionerne i rådet, men det kan ikke lade sig gøre uden at ændre bekendtgørelsen. 
Forslag om evaluering af sekretariatet, men uvist hvem der kan udføre det og om det skal 
gennemføres. 
 
Runden: 
RH: uddannelsesprogrammerne er under omrokering, da SPU'er fra 2020 skal være på mindst 
to centre. Programmerne skal godkendes i udvalget inden 1/12-20 inden opstart af nye 
SPU'er. Mange ansøgere i år. 23 til 6 pladser. Den første SP'er fra Nordsjælland bliver færdig 
til december på normeret tid, stilling klar til vedkommende. 
RM: 1 ansat på Herning psykiatrisk afdeling samt 1 genopslag og 4 på Aarhus 
Universitetshospital.  
RSj: 6 stillinger i genopslag. Men de kørende forløb er undervejs uden problemer. 
RN (ikke fremmøde): 1 stilling i genopslag. Ansøgningsfrist dd. 
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Rsyd (ikke fremmøde): Kontaktpersonen er rejst, derfor vikar. Ikke hørt noget ang. genopslag. 
Men da der kun var 6 ansøgere til 7 stillinger må der være behov herfor. 
DP:  Sundhedslovens § 42 a. er pr. 26.8.19 revideret, således at psykologer ansat i 
sundhedsvæsenet har samme adgang til journaler som andre sundhedspersoner. I stk. D er 
det desværre ikke lavet om. Der følges op i Sundhedsstyrelsen via DP, således at psykologer af 
uddannelsesmæssige årsager ligesom lægerne kan læse i journaler 6 mdr. efter afslutning. 
 
3. 11.15-11.30 Behandling af  3 klagesager Lukket punkt  . 
 
4. 11.30-12.00 Behandling af  2 Dispensationsansøgninger Lukket punkt, vedhæftet 2 
ansøgninger 
       
 12.00-12.45 Frokost 
 
5. 12.45-14.00 Ny målbeskrivelse samt revideret uddannelsesprogram, herunder hvordan der 
kan rettes i målbeskrivelsen på hjemmesiden samt drøftelse af kompetencekort. 
 
Mulighed for skift til ny målbeskrivelse ved færdiggjort intro i 2019, men det er op til SPU'en 
med godkendt intro-stilling, da de har frit valg om de vælge den nye eller gamle 
målbeskrivelse. Der skal dog tages hensyn til driften. Det skal drøftes med ledelsen inden skift. 
Skal det være ens i regionerne? Alle individuelle uddannelsesplaner skal laves om. I RS 
synkroniserer de, så alle overgår til det nye uddannelsesprogram på samme tid. Nogle har 
både uddannelsesprogrammer, uddannelsesplaner og logbogen, nogle har kun 
uddannelsesprogram og logbog. 
 
Uddannelsesprogram fra AUH: Det organisatoriske er ændret pga. flytning fra Risskov til 
Skejby. Enkelte rettelser. Gennemgang af forløbene. Diskussion af beskrivelse af almen og 
special afsnit. 
 
5 b. udvalgets beslutninger delvist lukket punkt: 
Rettelser i målbeskrivelsen på hjemmesiden. Der er opdaget et ekstra linjeskift samt en 
manglende underinddeling. Der må ikke rettes noget uden at det godkendes af 
sundhedsstyrelsen. Rettelsen er drøftet med SST og godkendt. 
 
Den nye logbog er endnu ikke lagt på hjemmesiden. 
 
Kompetencekort: 7 kort. Klaus mailer dem til drøftelse på aftenmøde den 3. december 2019. 
 
6. 14.00-15.00 Behandling af 4 Meritansøgninger  Lukket punkt, vedhæftet 4 ansøgninger. 
 
      15.00-15.15 Pause 
 
7. 15.15-16.15 Bemyndigelsesskemaer i RHP, se vedhæftede bilag. 
 
RHP orienterer om skemaerne og de drøftes kort (uden deltagelse af sekretariatet).  
 
8. 16.15- 16.45 Drøftelse af definition på specialafsnit, fortsættelse fra sidste møde, se 
vedhæftede billede.  
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Det besluttes at alle kommer 1-2 forløbcases til næste møde. (Drøftelse uden deltagelse af 
sekretariatet). 
 
9. Nyt punkt – ledelseskursus, Lukket punkt. Kurset revideres løbende herunder også indhold. 
 
10. 16.45-17.00 Evt., herunder drøftelse af evt. fællesmøde med B&U og datoer for møder 2020. 
 
B&U har foreslået et fællesmøde. Udvalget er lidt i tvivl om, hvad der skal drøftes. Deltagerne 
på mødet for de uddannelsesansvalige og vejledere 12. december vil tale med B&U om emner 
for mødet. Næste møde for BU i Kbh. er 9/12 i DGI byen, næste igen er 22/6. Det kunne være 
oplagt at lægge møderne samtidig den 22/6. 
 
Møder 2020 – der sendes mødeindkaldelser i outlook fra sekretariatet: 
 
1. halvår: 
onsdag 29/1 – Vejle.  
mandag 27/4 - København 
mandag 22/6 – København. fællesmøde med BU. Der snakkes videre mellem udvalgene 
omkring punkter til dagsordenen. 
 
2. halvår 
tirsdag 25/8 – Vejle 
onsdag 28/10 - København 
torsdag 3/12 – København med middag om aftenen og kursus den 4/12. 


