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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri 

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 10.00 – 16.00 
 
Mødet blev holdt i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, mødelokale 20, 8200 Aarhus N. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
 
Afbud: 
Lone Hjerrild Møller, Region Syddanmark 
Jack Bymann, Region Hovedstaden 
Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder tilbagemelding fra 
psykiatridirektørmøde den 30. oktober 2014. 
- nedsættelse af arbejdsgruppe under psykiatriledelserne 
Sekretariatet orienterede om psykiatridirektørmøde den 30. oktober, hvor dimensionering for 2015 
var på dagsordenen. Direktørerne besluttede at videreføre den nuværende dimensionering. 
Derudover har direktørerne bedt psykiatriledelserne i regionerne om at nedsætte en arbejdsgruppe, 
som skal beskrive regionernes anvendelse af specialpsykologernes kompetencer.  
- kursus for uddannelsesansvarlige 
Den 4.-5. december afholdes det årlige kursus for de uddannelsesansvarlige og hovedvejledere.  
 
3. 10.30-10.50 Gennemgang af mulighederne i plan2learn, herunder anvendelse af 
grupperummet v/Hanne Mosbech, CfK 
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Hanne Mosbech deltog under dette punkt. Gennemgang af mulighederne for anvendelse af 
grupperummet på plan2learn, når man er kursusleder. 
 
4. 10.50-11.20 Runden rundt ved regionerne 
- herunder status på igangværende forløb 
RN: Området er præget af at speciallægerne rejser – det går dog godt i forløbene.  
RM: Det udvikler sig med flere udd.søgende og flere vejledere. Der er fremlagt plan for anvendelse 
og ansættelse af specialpsykologer i b&u med minimum 12 i 2020 og 25 i 2025. Der er fokus på de 
nye specialpsykologer.  
RSj: Der er etableret en arbejdsgruppe vedr. delegering af kompetencer og en arbejdsgruppe vedr. 
ledelseskonference i foråret om specialpsykoger. Det går godt med uddannelsesforløbene i børne- 
og ungdomspsykiatrien.  
SPBU: Ifm ordinær GF i SPBU november 2015 sørger styrelsen for at forberede vedtægtsændring 
således at uddannelsespsykologerne skrives ind i vedtægterne. Dette sker med hjælp fra direktør for 
DP Marie Zelander. Sammenhængende med det opfordres uddannelsespsykologerne fremover at 
sikre at deres valghandling finder sted umiddelbart før den årlige ordinære GF i SPBU. 
  
Uddannelsespsykologerne har en valgt repræsentant i styrelsen for SPBU, hertil kommer nu også 
kontaktpersoner til repræsentanten på de 2 andre hold. Hold 4 der starter 1/9/15 vil blive opfordret 
til også at udpege en kontaktperson. 
 
5. 11.20-12.00 Meritvurderinger og anmodninger – 4 anmodninger om godkendelse som 
specialpsykolog blev imødekommet. 
 
12.00-12.45 Frokost 
 
5. 12.45-13.15 Meritvurdering, fortsat – fortsættelse af punktet fra før frokost.  
 
6. 13.15-15.45 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, nye oversigter var vedhæftet dagsorden 
Gennemgang af kurser på I-forløbet. Kursusbeskrivelser skal medsendes dagsorden til 
udvalgsmøderne. 
Ved forskningskurset skal man selv sørge for vejleder. 
Ledelseskurset på ordinære forløb afholdes som fælleskursus sammen med voksenpsykiatri, dog 
kun første modul. De to øvrige moduler gennemføres hver for sig. 
Psykopatologi/neuropædiatri – Pusjka er faglig kursusleder, også i 2015. 
Testskurserne burde være på plads – Anne går med som makker sammen med Jack 
Konsulentfuntionen – Margit mangler en underviser udover Vibe Strøier 
Psykologisk behandling II – de 4 retninger psykodynamisk, systemisk, kognitiv, eksistentiel skal 
være repræsenteret i indholdet 
I-dag den 23. sept. 2015 - Sekr. drøfter indhold med Thorkil 
Etik flyttes fra juni 2016 til januar 2016 
 
7. 15.45-16.00 Evt 
Der var ikke bemærkninger til dette punkt. 


