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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Onsdag den 20. januar 2016 kl. 10.00 – 16.00 

 
Tilstede: 
Annette Anbert 
Jack Byman 
Lone Hjerrild-Møller 
Gunvor Brandt 
Anne Randers 
Margit Nielsen 
Linette Frølich-Møller 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden, herunder velkomst til ny 
repræsentant fra SPBU, Linette Frølich Møller. 
 
2. 10.10-10.11.00 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- herunder tilbagemelding om udbudsrunde vedr. uddannelsens teoretiske kurser, ansættelsesrunde i 
foråret 2016, de første ordinært uddannede specialpsykologer, kursus for uddannelsesansvarlige i 
december 2015, mv. . 
 
I forbindelse med udbuddet af de teoretiske kurser har de to udvalgsformænd ønsket en præcisering 
af formuleringen vedr. samarbejdet mellem faglige kursusledere og uddannelsesfaglige kursusledere 
indskrevet i kontakten. Gældende kontrakt løber også i 2016 - Sekretariatet regner med at udarbejde 
kontrakt i løbet af vinteren.  
 
Sekretariatet orienterede om det årlige kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere, som blev 
afholdt i december 2015.  
 
Der arbejdes på at gøre ansøgningsprocessen i foråret endnu mere elekronisk. Sekretariatet regner 
med at have det nye skema klart til foråret ansøgningsrunde i børne- og ungdomspsykiatri. 
 
I december 2015 blev de første ordinært uddannede specialpsykologer i psykiatri færdige. Ud af et 
hold på 19 deltagere blev 6 færdige. Ved møde i psykiatridirektør kredsen i december 2015 blev det 
aftalt at Danske Regioner laver noget presse på begivenheden. 
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3. 11.00-12.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU 
- herunder status på igangværende forløb 
RH: Alle godkendte specialpsykologer er også ansat som specialpsykologer, jf. en 
direktionsbeslutning. Der slås stillinger op til 1. september 2016. Mangel på vejledere? 
DP: Der har været møde i baggrundsgruppen under DP. orientering om konference den 28. og 29. 
januar 2016.  
RN: Beslutningen om ikke at slå spu-stillinger op i 2016 genovervejes måske. Sekretariatet har bedt 
om en hurtig afklaring. Der er ansat en ny klinikchef.  
SBPU: Ingen bemærkninger 
RSj: Det går godt med forløbene. Ændringer for H-psykologer. Nyt uddannelsesprogram kommer i 
foråret.  
RS: Der har været opslag af stillinger, men svære at besætte med godkendte specialpsykologer. Dog 
besat med andre psykologer. Gode uddannelsesforløb. Den uddannelsesansvarlige inviteres med til 
møder i det lægefaglige specialeråd.  
RM: Gode uddannelsesforløb. Forhandling om antal specialiststillinger med DP. Der arbejdes med 
funktionsbeskrivelser for specialpsykologer og specialister. Specialpsykologerne har mere ansvar 
for kvalitet, drift, mm. end specialister, som løser rugbrødsopgaverne. Kompetencekort kan hjælpe 
til at specificere terapi-delen i specialpsykologudannelsen. Stillingsopslag til efteråret stadig uklart. 
 
 
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 gennemgik kurser på de igangværende forløb samt drøftede en henvendelse fra den 
faglige kursusleder på forskningskurset. 
 
6. 15.30-16.00 Evt 
Drøftelse af hvervet som tillidsrepræsentant. Tidsforbruget til at være tillidsrepræsentant kan svinge 
alt efter om der er gang i omstruktureringer. I vejledningen om forlængelse af specialpsykolog-
uddannelsen, herunder deltid, giver varetagelse af tillidshverv mulighed for at gennemføre 
uddannelsen på deltid. 


