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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Mandag den 18. august 2014 kl. 10.00 – 16.00 

 
Mødet holdes i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, mødelokale 16, 8200 Aarhus N. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, DP 
Birte Mikkelsen, Sekre. 
 
Afbud: 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
 
Referat. 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
- godkendelse af uddannelsesplan for ny uddannelsesansvarlig i Region Nordjylland blev godkendt.  
 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden 
Sekretariatet orienterede om ny ansættelsesrunde i psykiatri. Stillingerne besættes pr. 1. december 
2014. 
RM: fremlæggelse af plan for fordeling af specialpsykologer. Forslag om 30 stillinger til fordeling i 
afdelingerne. De uddannelsessøgende specialpsykologer er begyndt at organisere sig og ønsker 1 
månedligt møde. 
RH: 5 nye uddannelsessøgende ansat pr. 1. september 2014. Drøftelse i gang om fremtidig 
bemandling af specialpsykologer.  
RN: 2 nye uddannelsessøgende starter 1. september. I alt har man nu 6 uddannelsessøgende.  
RSj: 8 uddannelsessøgende pr. 1, september. Følgegruppe fungerer med deltagelse af læger, 
psykologer og sygeplejersker. Forbereder en temadag til næste år om tiltaget med 
specialpsykologer.  
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DP: Opfølgning på spørgeskema, udsendt til psykologer ansat i psykiatrien.  
  
3. 10.45-12.00 Runden rundt ved regionerne 
Se ovenstående. 
 
12.00-13.00 Frokost 
 
4. 13.00-13.45 Meritansøgninger, samt 4 nye ansøgninger – 
Udvalget behandlede de indgåede ansøgninger samt fordelte de 4 nye ansøgninger til makkerpar. 
 
5. 13.45-14.15 Drøftelse af indholdsbeskrivelse på fokuseret ophold i psykiatrien (pkt. ønsket 
af RH) 
Udveksling af idéer til focuserede ophold. Det vil afhænge af de muligheder, som er tilstede. I RM 
er det de uddannelsessøgendes opgave at tilrettelægge det focuserede ophold for 
uddannelsessøgende fra psykiatri. 
De ser fire forskellige afsnit – hver mandag starter de i en ny afdeling. Den uddannelsessøgende 
starter med en introduktion til afdelingen.  
I RSj tager den uddannelsesansvarlige hånd om det. I Næstved dog en specialist.  
I RN har der ikke været planlagt noget endnu.  
 
5. 14.00-15.45 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning. Oversigt opdateret. 
 
- Thorkil har gennemgået ny tiltag på den elektroniske platform, herunder indhold på plan2learn og 
elektronisk evaluering.  
 
- drøftelse af muligheden for deltidskursusledelse, udvælgelse af kursusleder – blev ikke behandlet 
- kursus for de uddannelsesansvarlige og vejledere, 4.-5. december 2014 – in-put til indhold 
 
5. 15.45-16.00 Evt 
Misbrug hos børn og unge, behandling – skal evt. hentes eksternt (i kommunalt ungdomscenter) 
eller i en ambulatoriefunktion. Vil blive håndteret efter hvilke muligheder der er i den enkelte 
region. 
Ophold i spædbarnsafsnit – bør afklares med afsnitsledelsen. 
 
Fastlæggelse af datoer for kommende møder: 
Resten af 2014: 
22. oktober, København 
2. december, Aarhus 
 
2015: 
2. februar, København 
22. april, evt. Vejle 
25. juni, København 
25. august, Aarhus 
 


