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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Tirsdag den 25. august 2015 kl. 10.00 – 16.00 

 
Mødet holdes hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, DP 
 
Der var afbud fra Pusjka Helene Cohn. 
 
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 om ny ansættelsesrunde i psykiatri samt tværregional afdækning af 
regionernes anvendelse af specialpsykologer 
Formanden orienterede kort om arbejdet i den tværregionale arbejdsgruppe, som har afdækket 
regionernes anvendelse af specialpsykologers kompetence. 
Sekretariatet orienterede om ny ansættelsesrunde i psykiatri. 
 
3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne 
- herunder status på forårets ansættelsesrunde og igangværende forløb 
RSj – 2 nye uddannelsespsykologer er ansat. De igangværende forløb går godt 
RH – 5 nye uddannelsespsykologer er ansat. Ellers gode forløb, dog er afdelingerne pressede 
RS – 3 nye uddannelsespsykologer er ansat. Gode forløb. Ny struktur i b&u pskiatrien 
RN – 2 nye uddannelsespsykologer er ansat. 1 I-forløb er afbrudt. 
RM – 3 nye uddannelsespsykologer er ansat. De igangværende forløb går planmæssigt. 
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4. 11.00-12.00 Meritansøgninger – behandling af 2 nye ansøgninger om merit, behandling af 2 
anmodninger om revideret merit samt 1 anmodning om godkendelse 
 
Udvalget behandlede de nye ansøgninger samt de 2 anmodninger om rev. merit. For så vidt 
anmodningen om godkendelse resterer en tilbagemelding om anmoders redegørelse for det 
teoretiske meritkrav. 
  
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
5. 12.45-13.15 Behandling af rev. uddannelsesprogram fra Region Syddanmark, Odense 
Udvalget behandlede ansøgningen og godkendte uddannelsesprogrammet med forslag til enkelte 
sproglige tilretninger.  
 
6. 13.15-15.45 Kursusplanlægning – evaluering af de senest afholdte kurser, fokus på beslutninger 
vedr. delkursusledere på de enkelte kurser samt gennemgang af kommende kurserfor 
 
Udvalget behandlede følgende forløb: 
I-forløb 2015-2016 
H-forløb, 2013-2017 alle kurser er på plads. 
H-forløb, 2014-2017 alle kurser indtil 2016 er på plads 
H-forløb, 2015-2018  
 
7. 15.45-16.00 Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 


