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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Mandag den 24. marts 2014 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet holdes hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand for udvalget 
Jack Bymann, Region Hovedstaden 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Margit Nielsen, DP 
Pusjka Cohn, SPBU 
 
Afbud: 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.05 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
 
2. 10.05-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- ny ansættelsesrunde i foråret 2014 
Annonce i Psykolog Nyt den 21. marts med ansøgningsfrist den 4. april. 
- rådsmøde den 6. marts 2014 
Formanden orienterede om mødet 
 
3. 10.30-11.15 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og SPBU/de uddannelsessøgende 
RH: Udd.forløbene kører stort set godt. Ny vejleder skal findes, i alt råder man over ca. 8 vejledere. 
Godt netværk mellem uddannelsesansvarlige og vejledere, 2 årlige møder. 
RM: Også 2 årlige møder med vejledere – GB er eneste uddannelsesansvarlig. Forløbene går godt.  
RSj: Uddannelsesforløbene går godt. Der afholdes vejledermøder jævnligt. Følgegruppe arbejder 
med en overordnet strategi for anvendelse af specialpsykologer.  
DP: Handleplan for DPs indsats for specialpsykologer, herunder sikre ansættelse til alle 
specialpsykologer.  
SPBU: Ingen bemærkninger.  
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4. 11.15-11.45 Auditskemaer – der ønskes en drøftelse af hvordan auditskemaer anvendes i 
regionerne af uddannelsesansvarlige og hovedvejledere. Hvordan administreres der i formål til de 
enkelte delmål i uddannelsen. 
 
Udvalget drøftede udkast til auditskemaer og blev enige om at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, 
som kommer med et mere færdigt udkast. Jack og Gunvor arbejder med sagen og sender til øvrige 
udvalgs-medlemmer. Fremlæggelse til mødet den 20. juni. 
 
11.45-12.30 Frokost 
5. 12.30-13.15 Evaluer.dk – drøftelse af spørgeskema, som er udsendt medio uge 11. Uddannelses 
udvalget forholder sig til de enkelte spørgsmål, gav forslag til enkelte ændriger. Det aftales at 
sekretariatet undersøger mere konkret om hvor meget der kan/skal ændres i spørgsmålene. 
 
6. 13.15-15.15 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 
- oversigt over gennemførte kurser indtil nu 
Udvalget gennemgik kort de gennemførte kurser 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning. Oversigt med bemærkninger vedlægges..  
Udvalget behandlede kurser, som er planlagt til og med 2014. 
Der arbejdes videre med planlægning af kurser i øvrigt ved de kommende udvalgsmøder 
- drøftelse af muligheden for delkursusledelse, udvælgelse af kursusleder 
Til kurser, som nu har været afholdt 2 gange, forsøges der rekruttere nye faglige delkursusledere.  
 
6. 15.15-15.30 Evt.  
Ingen bemærkninger 


