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Referat af Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 23. juni 2016 kl. 10.00 – 15.30 

 
Tilstede: 
Annette Anbert, formand 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, DP 
Linette Frølich-Møller, SPBU 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden, herunder velkomst til ny 
repræsentant fra Region Hovedstaden. 
 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt med et par ekstra punkter  under evt. Der blev budt velkommen til 
Marianne Skydsbjerg, som ny repræsentant for Region Hovedstaden i udvalget. 
 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- herunder tilbagemelding vedr. ansættelsesrunde i foråret 2016, de første ordinært uddannede 
specialpsykologer i b&u samt rollen som TR under uddannelsen  
 
Referat: 
Formanden orienterede fra rådsmødet den 18. marts, herunder kontrakt med kursusudbyder, 
rekruttering af ansøgere til uddannelsesstillingerne og ansættelse af færdiguddannede 
specialpsykologer 
 
Sekretariatet orienterede om forårets ansættelsesrunde i børne- og ungdomspsykiatri samt runden i 
psykiatri, som er åben indtil 8. august. 
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3. 10.45-11.15 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU 
- herunder status på igangværende forløb 
 
Referat: 
Region Hovedstaden: Opslag af 4 specialpsykologstillinger, heraf er 1 besat og 1 under forhandling. 
Alle meritgodkendte specialpsykologer har stilling som specialpsykolog. Forårets ansættelsesrunde 
er endnu ikke afsluttet – sidste samtale gennemføres i uge 26. 
 
Region Sjælland: Alle meritgodkendte specialpsykologer er ansat i stillinger som specialpsykolog. 
Begge uddannelsesstillinger til september er besat. Henover efteråret 2016 bliver de første ordinært 
uddannede specialpsykologer ansat.  
 
Region Syddanmark: Der kom gode ansøgninger til de opslåede uddannelsesstillinger, så alle 
stillinger er besat. Der er pres på SPU'erne. bl.a. arbejder man med at lade nogle af dem gå i vagt. 
 
Region Midtjylland: Regner med at besætte 4 uddannelsesstillinger fra september. De to 
specialpsykologer, som godkendes til september, bliver ansat i henholdsvis en fast stilling og et 
vikariat. 
 
Region Nordjylland: Der var få ansøgere til de to opslåede uddannelsesstillinger. Man ansætter 
således til en af de to opslåede uddannelsesstillinger samt modtager en overflytter fra Region 
Midtjylland.  
 
DP: Der har været møde i baggrundsgruppen, bla. om manglende rekruttering til både 
uddannelsesstillinger og ordinære specialpsykologstillinger. DP vil holde møde med regionernes 
psykiatridirektører om sagen. 
 
SPBU: Ingen bemærkninger. Nogle SPU'ere  har henvendt sig vedr. TR-arbejde under uddannelsen. 
Der er forskellige udmeldinger i de respektive regioner om både omfang og relevans af dette 
arbejde, når man er SPU'er. Sekretariatet henviser til gældende vejledning om forlængelse af 
uddannelsen og gældende målbeskrivelse. Der var enighed i udvalget om at uddannelsen må have 
højeste prioritet – den er stadig under implementering og har brug for stor opmærksomhed. 
  
4. 11.15 – 12.00 Kursusplanlægning – evaluering af de senest afholdte kurser, fokus på 
beslutninger vedr. delkursusledere på de enkelte kurser samt gennemgang af kommende kurser. 
 
Referat: 
Udvalget behandlede evalueringerne fra de senest afholdte kurser samt gennemgik kommende 
kurser. 
  
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
5. 12.45-15.15 Kursusplanlægning – fortsat 
 
Referat: 
Se punkt 4. 
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6. 15.15-15.30 Evt. 
I børne- og ungdomspsykiatrien i Odense har man en del patienter med funktionelle lidelser. 
Afdelingsledelsen vil gerne benytte SPU'erne i arbejdet med disse patienter. Men hvor meget kan en 
SPU'er gå ind i dette arbejde? Efter en drøftelse fandt udvalget frem til at 25 % af tiden kan 
anvendes i dette område i det H-år, hvor den uddannelsessøgende er knyttet til det pågældende 
afsnit.. 
 
Kommende mødedatoer: 
- 12. september 2016, Aarhus 
- 22. november 2016, København 
- 3. februar 2017, Aarhus 
- 27. april 2017, København 
- 28. juni 2017, Aarhus 
 


