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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10.00 – 16.00 

 
Mødet holdes hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 
 
Forslag til dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Det blev aftalt at ansøgning om dispensation til at virke som specialpsykolog fremrykkes til 
behandling under punkt 2. 
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden 
Sekretariatet orienterede om ansættelsesrunde i psykiatri. 
 
Udvalget behandlede en ansøgning om dispensation til at virke som specialpsykolog. I forlængelse 
heraf  drøftede udvalget anvendelsen af praksiskravet om fokuserede ophold af 1 måneds varighed, 
og at det bør ændres til min. ½ års varighed. Blev godkendt. 
 
3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne 
- herunder status på igangværende forløb 
Region Syddanmark: Fokuserede ophold rammer tit et kursus, men kursusdeltagelse er en del af 
uddannelsen, så det tæller ikke som fravær. Oplyste at man er nødt til at flytte rundt på stillingerne, 
pga. økonomien og manglende personale.  
Et uddannelsesforløbi Region Syddanmark bliver ændret – den uddannelsessøgende kommer i team 
for selvmordsforebyggelse hos børn og unge i stedet for ADHD (da den uddannelsessøgende i 
forvejen har en del erfaring fra ADHD-området). Altsammen i ambulant regi og for at man 
forstyrrer driften mindst muligt. Ændringen vil ikke påvirke målopfyldelsen. Opmærksomheden 
henledes på at ændringen er individuel og præcedensskabende..  
 
Region Midtjylland: Der kommer en revision i uddannelsesprogrammet, som skal behandles på 
næste udvalgsmøde den 2. december 2014. 
Region Nordjylland: Børne- og ungdomspsykiatrien er præget af mange opsigelser fra speciallæger. 
Det presser systemet. Uddannelsesprogram skal revideres, idet der ikke er psykologer i 
døgnafsnittet længere. Sagen drøftes på det kommende udvalgsmøde i december. 
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Region Hovedstaden: Forventet pslag af to stillinger som specialpsykolog. Gode erfaringer med 
uddannelsespsykologerne.  
Region Sjælland: Der er gode erfaringer med de uddannelsessøgende psykologer. Bekymringer 
omkring økonomien på længere sigt. 
DP: DPs undersøgelse vedr. specialpsykolog-/specialpsykolog-uddannelsen er afsluttet og der 
forventes snarest en redegørelse herfor.  
SPBU: Generalforsamling 10. november, hvor der forventes fundet en løsning vedr. 
formandsposten. Uddannelsespsykologerne under SPBU har rejst sagen vedr. ”omvendt” merit 
overfor DP.   
 
4. 11.00-12.00 Meritvurderinger  
Udvalget behandlede 4 nye ansøgninger og færdiggjorde 3 tidligere ansøgninger. Derudover blev 
behandlet en anmodning om godkendelse som specialpsykolog. 
 
12.00-12.45 Frokost 
 
5. 12.45-13.00 Referat fra Rådsmøde den 4. september v/sekretariatet 
Sekretariatet orienterede specifikt om behandling af dagordenspunkt om dimensionering af 
uddannelsen for 2015. 
 
5. 13.00-15.45 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 
- kort drøftelse af mulighed for meritkrav i forskning kan erhverves på ordinært forskningskursus - 
godkendt 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, nye oversigter vedhæftet  
Gennemgang af kurser og evt. ændringer. 
- drøftelse af muligheden for deltidskursusledelse, udvælgelse af kursusleder 
- kursus for de uddannelsesansvarlige og vejledere, 4.-5. december 2014 – in-put til indhold 
Kendskab til det foreløbige indhold blev kort drøftet 
- evalueringer på allerede afholdte kurser (vedhæftet dagsordenen) 
Der er gode evalueringer på kurserne 
- fælleskurser med psykiatri, herunder ledelseskursus 
- krav til vejleder på forskningsdelen 
Der kan hentes inspiration fra regionernes forskningsenheder. Selve forskningsmodulet er på 75 
timer. Skrivning af opgaven skal indpasses i de ugentlige 37 timer. 
 
5. 15.45-16.00 Evt 
Møder i 2015: 
2. februar – København 
22. april – Aarhus 
25. juni – København 
25. august – Aarhus 
30. oktober – København 
 


