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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Fredag den 30. oktober 2015 kl. 10.00 – 16.00 

 
 
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 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Formanden bød velkommen og tog samtidig initiativ til at sige et par ord til afgående 
udvalgsmedlem, som har repræsenteret SPBU. Nyt medlem udpeges efter generalforsamling i 
SPBU den 16. november 2015. 
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- herunder tilbagemelding fra rådsmøde den 10. september, status på ny ansættelsesrunde i psykiatri 
samt udbudsrunde vedr. uddannelsens teoretiske kurser 
 
Ansættelsesrunden i psykiatri er ved at være afsluttet, og de nye uddannelsespsykologer skal starte 
den 1. december. Der har været genopslag i Region Syddanmark og Region Sjælland. Det første 
hold specialpsykologer i psykiatri dimitterer her til december.  
Evalueringsskema om klinisk praksis gennemgås således, at udvalgets medlemmer kan kigge på det 
og maile tilbage til sekretariatet om evt. ændringer. Her efter vil skemaet blive lagt på plan2learn. 
Rapporten om anvendelse af specialpsykologer er frigivet, efter at have været drøftet i 
psykiatridirektør kredsen den 17. september. 
 
3. 10.30-11.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU 
- herunder status på igangværende forløb 
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RH: Uddannelsesforløbene går godt. Det kniber med at fastholde kvalificerede vejledere – som  
rejser over i andre jobs.  
RS: Forløbene kører udmærket. Har haft opslået en stilling som specialpsykolog, men stillingen 
blev ikke besat. Der er tilstrækkeligt med vejledere. 
RN: Et I-forløb er afbrudt i foråret. Der har været opslået 3 specialpsykologstillinger, hvoraf 1 
stilling er besat. I 2016 ønsker regionen ikke at have dimensionering på b&u specialet. Dette er 
bragt videre til Danske Regioners psykiatridirektører.  
RM: Der er nedsat et udvalg mhp. på opslag af stillinger til specialpsykolog til 1. september 2016. 
Man har gode vejledere, som er glade for opgaven.  
RSJ: Har 10 forløb i gang. Gode forløb og gode tilbagemeldinger fra de uddannelsessøgende. 
Forventninger om opslag af stillinger til september 2016.  
DP: Der afholdes en konference i januar 2016 om specialpsykologer i psykiatrien, arrangeret af 
foreningen.  
SPBU: Generalforsamling den 16. november 2015, hvor der skal vælges ny formand.  
 
4. 11.00-11.30 Meritansøgninger – udvalget behandlede 2 nye ansøgninger om merit samt en 
anmodning om godkendelse som specialpsykolog. 
 
5. 11.30-12.00 Drøftelse af nedsat tid for tillidsrepræsentanter - hvordan, hvor meget, mm 
Sekretariatet hjælper gerne med at beregne hvor mange timer, der kan anvendes til tillidshverv og 
vejledning til hvordan det kan gribes an. I øvrigt henvises til Rådets vejledning om forlængelse af 
uddannelsestid, som ligger på www.specialpsykologuddannelsen.dk 
 
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
5. 12.45-15.30 Kursusplanlægning – evaluering af de senest afholdte kurser, fokus på beslutninger 
vedr. delkursusledere på de enkelte kurser samt gennemgang af kommende kurser 
 
Udvalget forholdt sig til evalueringer fra de senest afholdte kurser samt gennemgik kommende 
kurser, herunder aftaler med undervisere og faglig kursusleder. 
 
6. 15.30-16.00 Evt. 
Herunder afslutning med repræsentanten fra SPBU, som udtræder af udvalget samt planlægning af 
møder i 2016. 
 
Følgende møder er aftalt i 2016: 
20. januar 2016, Danske Regioner, 10.00-16.00 
Afventer april 
23. juni 2016, Danske Regioner, videomøde 8.30-12.30, 
12. september 2016, Danske Regioner, 10.00 – 16.00 
22. november 2016, Regionshuset Horsens, 10.00 – 16.00 
 
Tidslinie for ansættelsesrunde 2016 udfærdiges af sekretariatet. 
 
 


