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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Fredag den 20. juni 2014 kl. 10.00 – 18.00 

 
Mødet holdes i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.  
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Bymann, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 
Pusjka Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekr. 
 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. 10.15-11.15 Sidste nyt fra sekretariatet, formanden og regionerne 
Sekretariatet oplyste at der er 30 nye uddannelsesforløb i Psykiatri til besættelse 1. december 2014. 
Region Hovedstaden: Der er indgået aftale med 5 nye uddannelsessøgende, som starter 1. 
september. Funktionsbeskrivelse for specialpsykologer er under drøftelse i regionen. 
Region Midtjylland: Der er indgået aftaler med 3 nye uddannelsessøgende psykologer. 
Stillingsstruktur for specialpsykologer under drøftelse. 1. møde med specialpsykologer mhp. at 
finde fælles opmærksomhedspunkter. 
Region Syddanmark: Man ansætter 4 uddannelsessøgende – dimensioneringen er 3 stillinger. Den 
sidste aftale er ikke helt færdigbehandlet. For at driften kan køre har man været nødt til at ændre i 
udd.planen for en af de ordinære udd.søgende. Der skal gives en dispensation fra sekretariatet til 
dette. Drøftelse af hvordan den kliniske merit kan kompetencevurderes.  
Region Sjælland: Skal akkrediteres i uge 26. Man har ansat to psykologer i uddannelsesstillinger. 
Nyt journalføringssystem er under indførelse (både i Region H og i Region Sj) 
DP: Nyt møde i arbejdsgruppen for specialpsykologuddannelsen er undervejs, 1-2 møder årligt.  
SPBU: Man får løbende invitationer fra SST til deltagelse i arbejdsgrupper. Formandsskifte skal 
drøftes på styrelsesmøde i september. Intet nyt fra uddannelsespsykologerne. 
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3. 11.15-12.00 Meritansøgninger, nr 118, rev. af ansøgning nr. 119 samt yderligere materiale 
vedr. ansøgning nr. 112. 
 
Udvalget behandlede de tre ansøgninger. 
 
12.00-13.00 Frokost 
 
4. 13.00-17.45 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning. Oversigter var vedlagt dagsorden.. 
Udvalget drøftede de kommende forløb med henblik på justering.  
- drøftelse af muligheden for delkursusledelse, udvælgelse af kursusleder 
Punktet drøftes på næste møde 
- kursus i konsulentfunktion og kursus i vejledning og supervision – CfK ønsker en stillingtagen til 
målene som de er beskrevet i målbeskrivelsen og hvordan kurset kan sammensættes, så det lever op 
til målbeskrivelsen. Bilag var vedhæftet dagsordenen.  
Udvalget er enige om at lægge vægt på konsulentfunktion samt vejledningsdel i kurset. 
 
- kursus for de uddannelsesansvarlige og vejledere, 4.-5. december 2014 – in-put til indhold 
Generel opbakning til CfKs forslag. Gerne in-put om strukturerede vejledersamtaler 
 
5. 17.45-18.00 Evt 
Ingen bemærkninger. 
 
Kl. 18.00 Middag  


