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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Mandag den 2. februar 2015 kl. 10.00 – 16.00 
 
Mødet holdes hos Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
 
Afbud: 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
 
 
Forslag til dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

- en enkelt tilføjelse til evt. om vejledning på forskning 
 

2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden, herunder tilbagemelding fra 

psykiatriledelsesmøde den 28. november 2014. 

Psykiatridirektørerne under Danske Regioner har bedt regionerne om en beskrivelse af anvendelsen 
af specialpsykologernes kompetencer. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, ledelser og sekretariatet.. Første møde i arbejdsgruppen 
holdes den 24. februar i Aalborg. 
 
3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne 

- herunder status på igangværende forløb 
- RN det går godt med forløbene. Der er nu igen mulighed for ophold i døgn. 
- RM det går godt. 
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- RSj det går fint med forløbene. Har lige nu et opslag til en specialpsykolog stilling.  
- RH det går godt med forløbene. Kun 2 døgnpladser fremover, så man skal til Glostrup for at få 
dækning. Der har været 3 specialpsykologstillinger opslået, (i spiseforstyrrelser, psykose-afsnit og 
åbent unge afsnit). Alle stillinger er besat med godkendte specialpsykologer.  
- DP ingen bemærkninger 
- SPBU Formanden medbragte 5 punkter vedr. uddannelsen fra de uddannelsessøgendes afsnit i 
selskabet. Udvalget vil forholde sig til punkterne, når der foreligger mere uddybning.  
 
4. 11.00-12.00 Meritvurderinger og anmodninger om godkendelser – 3 nye meritansøgninger 
samt 1 anmodning om godkendelse som specialpsykolog blev behandlet 
 
En uddannelsessøgende i RSj ønsker at blive længere i ungeafsnittet. Har i forvejen erfaringer fra 
spiseforstyrrelser. Dispensation givet. 
  
12.00-12.45 Frokost 

 

5. 12.45-13.15 Sekretariatets planlægning af ny ansøgningsrunde samt en sag om ændring af 

uddannelsesplan  
Sekretariatets forslag til opslag blev taget til efterretning. 
 

6. 13.15-15.45 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 

- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, nye oversigter vedhæftet  
Udvalget behandlede planlægning for I-forløbene 2014-2015 og 2015-2015 samt for H-forløbene 
2013-2016, 2014-2017 og 2015-2018. 
 
- evalueringer på allerede afholdte kurser (vedhæftet dagsordenen) 
Udvalget drøftede evalueringer fra de senest afholdte kurser på uddannelsen 
 
- fælleskurser med psykiatri, herunder ledelseskursus 
Udvalgsmedlemmer fra hvert udvalg har sammen med en konsulent fra CfK lavet udkast til fælles 
ledelseskursus. 
 
7. 15.45-16.00 Evt 

Drøftelse af vejledning på forskningsmodulet.  


