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Referat for 71. møde i Uddannelsesudvalget for 
specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

2020 Maria Langschwager marlangs@rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri 

Mandag den 22. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00, online pga. corona.  
 

Tilstede: Birgitte Bechgaard, Lene Seeberg, Klaus Pedersen, Rita Myhre Andersen, Dorte Brink, 

Vibeke Hansen, Ulrik Falentin Sund, Ditte Munkedal, Maria Langschwager. 
 

1. 10.00 -10.15 Velkomst. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 27. maj 2020. 
Dagsordenen godkendt. Referatet godkendes med enkelte rettelser. 

 
2. 10.15-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder runden rundt 
Sekretariatet: Præsentation af ny H-læge i Sekretariatet, Ditte Munkedal.  
Information om rammedispensation for uddannelsespsykologer ifm. aflysning af kursus pga. 

corona, godkendt af de to forpersoner for uddannelsesudvalgene samt rådsformanden. 
Opfølgning på ansættelse af uddannelsesansvarlig i Herning. 

Formanden: Information om arbejdet med udbud af kursus. 
Kursus for vejledere og uddannelsesansvarlige.  Program nu fastlagt( med Anne Lindhardt som 

oplægsholder). 
RH: Sandsynligvis fastansættelse af flere SP'ere. 

RM: intet nyt siden sidst. Alt går planmæssigt. Infomøde for interesserede på torsdag. 
RSj: intet nyt siden sidst. 

RN: intet nyt siden sidst. 
RSyd: intet nyt siden sidst. 

DP: intet nyt siden sidst. 
 
3. 10.30-11.00 Mulighed for nedsat tid, herunder stillingtagen til nedsat tid grundet familiære 
årsager og ikke sygdom. 
Rådet har sagt klart nej til nedsat tid. 

 

4. 11.00-11.30 Uddannelsesprogram fra Horsens, tilrettet udgave. Lukket punkt 

 
5. 11.30-11.45 Audit og GDPR, forespørgsel fra Vibeke Hansen. 
Evalueringsstrategier og personfølsomme data. Problemet kommer ifm. fællesaudit – fremsøgning 

og opbevaring af data samt fremvisning til andre. Hvordan løses problemet andre steder? 
(Hvordan) kan det gøres lovligt? 
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Lægerne har ikke audit i grupper, de har desuden lov til at slå op i journalen 6 mdr. efter 

indlæggelse. Psykologers manglende ret til at slå op i journalen 6 mdr. efter indlæggelsen 
foreslås taget op i Rådet i håb om, at man herfra kan lægge pres på, således at psykologer kan  få 

samme rettigheder som lægerne. Der arbejdes også i DP  på at få en ændring i sundhedsloven. 
Lokalt arbejdes der videre med samtykkemuligheder. 

RN har audit i grupper, RH har ikke, RSyd fjerner al personfølsom data inden det fremsendes til 
auditgruppen, der er fælles med psykologer og læger. 

 

6. 11.45-12.00 Evt. 

Drøftelse af meritansøgning LUKKET PUNKT   
 

Vi holder fast i mødedatoen i Vejle den 25. august. 

 
 
 
 
 
Punkter rykket til næste møde: 
 
Evalueringsstrategier, herunder direkte supervision og bedside 
 

Kursusgodkendelse samt hvidbogen, fremlæggelse af Sekretariatets forslag til ændring i logbogen 
samt den reviderede hvidbog. 

 

SST's skemaer fra Klaus  
 
Kompetencekort, opfølgning fra forrige møde 

 
Kursusrækken,  drøftelse af psykopatologi I, II og III 

 
Lukket punkt: Karrieremuligheder, drøftelse af forskellige karrieremuligheder i regionerne og 

arbejdet med at sætte fokus herpå. 

 
Deadline for evaluering af den nye målbeskrivelse  
 

Specialistafsnit, videre drøftelse heraf 


