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Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Onsdag den 22. april 2015 kl. 10.00 – 16.00 

 
Mødet blev afholdt i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 34, mødelokale 28, 8200 Aarhus N. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Lone Hjerrild Møller, Region Syddanmark 
Margit Nielsen, DP 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
 
Afbud: 
Jack Bymann, Region Hovedstaden 
 
 

1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Ingen bemærkninger udover et ønske fra formanden om afholdelse af næste møde 
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  

- Formand og sekretariat orienterede om møder i den nedsatte arbejdsgruppe under Danske 
Regioner, som skal beskrive regionernes anvendelse af specialpsykologernes kompetencer. Der har 
været afholdt to møder. Arbejdsgruppen skal afslutte arbejdet primo maj og herefter skal rapporten 
fremlægges for psykiatridirektørerne den 28. maj. 
 
3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne 

- herunder status på igangværende forløb 
 
RN: Forløbene går planmæssigt, dog udfordringer i et I-forløb.  
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RM: Efter arbejdsgruppens afsluttende rapport skal specialpsykologernes funktion i BUC igen 
behandles i den samlede ledelsesgruppe og man forventer at slå de første stillinger op i foråret 2016 
til besættelse 1.september 2016. 
RS: Forløbene går godt, dog nogle udfordringer et af stederne.  
RH: Forløbene går godt.  
RSj: Afholdt konference den 19. marts om regionens strategi for anvendelse af specialpsykologer. 
Forløbene går godt.  
DP: Ingen bemærkninger.  
SPBU: Ny formand for SPBU vælges i november 2015, hvilket også medfører ny repræsentant i 
udvalget. SPBU har igen som tidligere været i dialog med DP om arbejdet med at udforme 
retningslinier for omvendt merit. Uddannelsespsykologerne i region H har via deres repræsentant 
givet udtryk for bekymring ift udmelding fra ledelsen om at uddannelseslæger og -psykologer 
fremover i mindre grad skal hæfte sig ved de i uddannelsesprogrammerne anførte rammer for 
vejledning. 
 

 
 
4. 11.00-11.20 Godkendelser – behandling af 2 anmodninger om godkendelse som specialpsykolog 
Anmodningerne blev imødekommet. 
 

5. 11.20-12.00 Kursusplanlægning 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, nye oversigter vedhæftet 
- evalueringer af allerede afholdte kurser (vedhæftet dagsordenen) 
Udvalget gennemgik alle oversigter over forløb – der er et I-forløb i gang og 3 H-forløb i gang (fra 
1. september). 
 
Det årlige kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere blev drøftet. Sekretariatet kontakter CfK 
vedr. planlægning, herunder dato for kurset, som bør udmeldes snarest. 
 
Udvalget drøftede hvordan man kan motivere de uddannelsessøgende til at få læst materiale og 
udarbejdet cases til kurserne. Evt. bede underviserne om udpege 2-3  stk. relevant litteratur fra 
litteraturlisten. Derudover indføre et punkt i evalueringsskemaet om deltagerne finder litteraturen til 
kurset relevant.  
 
Udarbejdelse af cases til kurserne – formalia skal være i orden, hvis case er obligatorisk. Annette 
spørger en uddannelsesansvarlig overlæge hvordan det forholder sig på lægernes specialuddannelse. 
 
Frokost 12.00-12.30  
 

6. 12.30-13.30 Kursusplanlægning, fortsat 

  
7. 13.30-15.30 Gennemgang af indkomne ansøgninger til uddannelsesstillinger 

Alle ansøgninger blev gennemgået, og regionerne modtager som vanligt efterfølgende kort 
vejledende kommentar. Der er i alt 28 ansøgere til de opslåede 15 stillinger.  
 
8. 15.30-16.00 Evt., herunder planlægning af møde i juni. 
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Mødet i juni aflyses. Næste møde er den 25. august – mødet afholdes hos Danske Regioner i Kbhn. 
 
 
 
 


