Kommissorier for udvalg i DP 2016 ‐ 2018
Specialistuddannelsesudvalget (SPU)
Arbejdsprogrammet indeholder følgende områder, som hører under udvalget

Område,
underpunkt:

”Det vil vi i perioden 2016 – 2018”

Nr: 7

Validiteten i de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen ønskes
undersøgt

Andre opgaver under udvalget:
Opgaver:
A: Kontrol af faglig opdatering indenfor de enkelte specialer
B: Understøtte specialistuddannelsernes vej mod at blive offentligt finansieret
C: Udformning og ajourføring af vejledningsmateriale til specialistuddannelserne
D: Konfirmering af indstilling af specialister og supervisorer
E: Behandling af medlemsklager

Aktiviteter:
Område, punkt 7

Validiteten i de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen
ønskes undersøgt

Mål – hvad skal vi opnå:

Afklaring af mål afventer input fra SPU i september.

Konkret(e) aktivitet(er):

Der er i SPU foretaget indledende drøftelser af, hvordan opgaven bedst løftes. SPU har
vedtaget, at første skridt er, at samtlige fagnævn drøfter ideer til løsning af opgaven.
Resultatet af drøftelserne vil blive behandlet på SPU i efteråret 16.
SPU forventer efterfølgende at kunne meddele bestyrelsen kommissoriets ordlyd også
på dette punkt.

Ansvarlig:
Medaktører:

1

Deadlines:
Succeskriterium/Effekt

Afklaring af succeskriterier afventer input fra SPU i september.

Opgave A

Kontrol af faglig opdatering indenfor de enkelte specialer

Mål – hvad skal vi opnå:

At hver enkelt specialistuddannelse bedst muligt imødekommer psykologernes og
arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling

Konkret(e) aktivitet(er):

Samarbejde med den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe til justering af de enkelte
specialistuddannelser (17.11.2016) (se bilag 1.2)

Ansvarlig:

Formanden for SPU

Medaktører:

Arbejdsgruppen, KUU, fagnævn og fagnævnssekretær

Deadlines:

Er en kontinuerlig proces

Succeskriterium/Effekt

At det er muligt at gennemføre specialistuddannelser, som er relevant fagligt og i
forhold til arbejdsmarkedets krav.

Opgave B

Understøtte specialistuddannelsernes vej mod at blive offentligt
finansieret

Mål – hvad skal vi opnå:

At få et samlet offentligt finansieret efter‐ og videreuddannelsessystem

Konkret(e) aktivitet(er):

Samarbejde med den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe til justering af de enkelte
specialistuddannelser (17.11.2016) (se bilag 1.2)

Ansvarlig:

Formanden for SPU

Medaktører:

Arbejdsgruppen, KUU, fagnævn og fagnævnssekretær

Deadlines:

Er en kontinuerlig proces frem til offentlig finansiering er opnået

Succeskriterium/Effekt

Offentlig finansiering

Opgaverne C, D og E har mere driftsorienteret karakter og er derfor ikke medtaget
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