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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Mandag den 12. september 2016 kl. 10.00 – 15.30 

 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, formand, udd.ansvarlig, Region Sjælland 
Marianne Skydsbjerg, udd.ansvarlig, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, udd.ansvarlig, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, udd.ansvarlig, Region Midtjylland 
Anne Randers, udd.ansvarlig, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, udd.ansvarlig, Dansk Psykologforening 
Linette Frölich Møller, Selskabet for psykopatologi i børne- og ungdomspsykiatrien 
Birte Mikkelsen, sekretariatet 
 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden  
Dagsordenen blive godkendt med tilføjelser. 
 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet, formanden, regionerne, DP og SPBU 
- herunder tilbagemelding vedr. ansættelsesrunde i foråret 2016, de første ordinært uddannede 
specialpsykologer i b&u og deres evt. ansættelser efterfølgende,   
  
Der blev orienteret om det kommende rådsmøde den 15. september og ansættelsesrunde i psykiatri, 
som pt. er i gang. 
SPBU – ingen nyheder 
RS – alle nye uddannelsespsykologer er startet uden problemer. 
RM – 4 nye uddannelsespsykologer er startet 1. september. 3 færdiguddannede specialpsykologer 
ansat. 
RN – ny organisering i psykiatrien, som giver udfordringer ift. uddannelsen 
RH – 5 nye uddannelsessøgende er startet 1. september. 4 er blevet færdige og der er holdt 
reception for dem.  
RSj – 2 er blevet færdige og 1 bliver færdig i løbet af efteråret. De ansættes alle som 
specialpsykologer.  
DP – ingen nyheder 
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3. Forslag om et fast punkt om rollen som udd.ansvarlig/vejleder, herunder udveksling af 
gode råd v/ Gunvor  
Er der brug for et fælles punkt, hvor medlemmerne udveksler erfaringer mv. med at håndtere 
diverse udfordringer i uddannelsesarbejdet. Det blev aftalt at det vil være et punkt til hvert møde, 
hvor erfaringer med uddannelsesopgaven kan drøftes. Der afsættes en halv time til punktet på hvert 
møde. 
 
3. 10.45-11.15 Behandling af to meritansøgninger  
Udvalget behandlede 1 anmodning om godkendelse samt 2 ansøgninger om merit. 
 
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. 
Udvalget arbejdede videre med tilrettelæggelse af kommende kurser. 
 
Kl. 12.00-12.45  Frokost 
 
5. 12.45-15.15 Kursusplanlægning – fortsat 
 
6. 15.15-15.30 Evt. 
Drøftelse af hvorvidt spu'erne indgår i vagtlag: 
RH: Centerledelsen på Glostrup/Bispebjerg vil gerne have specialpsykologerne kan gå i vagtlag, kl. 
15.00-22.00. En drøftelse af mulighederne for psykologer til denne opgave. I RN deler 
psykologerne sammen med de yngre læger aftenvagterne. Socialrådgiverne er med. Alle H-
psykologer er med i rullet, og man har 1-2 vagter om måneden. 
I RSj har man endnu ikke en aftale.  
I RM arbejder man med at få lavet en aftale mellem DP og DR.  
I RS er der ingen samlet ordning – men i Kolding/Augustenborg er der ordning på dagvagter.  
 
Uddannelsesdag for de uddannelsesansvarlige og vejledere 
Den årlige uddannelsesdag for uddannelsesansvarlig og vejledere afholdes den 29. november. 
Udvalget drøftede diverse emner til dagen, som udvalgsformanden koordinerer med CKU. 
 
Evaluering  
Rådet for uddannelsen har besluttet at deltagerne skal evaluere henholdsvis gennemført I-forløb og 
gennemført 4-årig uddannelse. Sekretariatet står for denne opgave, som gennemføres via 
evalueringssystemet SurveyEcaxt. 
 
Kompetencekort 
På uddannelsesdagene for uddannelsesansvarlige i december 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe, 
som har arbejdet med udformning af kompetencekort. De kan medvirke til at lette arbejdet med 
godkendelse af kompetencer. En drøftelse af at have fælles kompetencekort sættes på dagordenen til 
næste møde.  
 
Vejledermøder 
Hvordan holder den uddannelsesansvarlige kontakt med vejlederne? 
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RS – en gang i kvartalet ca. 1 time hver gang 
RM – to gange årligt, hver gang to timer. Fælles audits på både I- og H-forløb 
RH – 1½ time to gange årligt 
RN – 4 årlige møde med vejledere og SPU'en - ½ time hver gang. Fælles audits, fire gange på I-
forløbet, og en gang om året på hvert H-år 
RSj – foreløbig ingen møder. Møder med SPU'en tre gange om året.  
 
Kommende møder: 
- 22. november, København 
- 3. februar 2017, Aarhus 
- 27. april 2017, København 
- 28. juni 2017, Aarhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


