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Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 9.45 – 15.30 

 
Til stede: 
Annette Anbert, formand, Region Sjælland 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, DP 
Linette Frølich Møller, DSPU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen 
 
Afbud: 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden  
 
2. 10.15-10.45 Sidste nyt fra sekretariatet, formanden, regionerne, DP og SPBU 
- herunder tilbagemelding fra rådsmøde den 15. september, opstart af nyt uddannelseshold 1. 
september, mv.    
Der blev kort refereret fra rådsmøde den 15. september, herunder dimensionering for 2017. Nyt 
hold i psykiatri starter pr. 1. december 2017.  
Region H: SPU'er fra psykiatri i fokuserede ophold (bør koordineres bedre),  
Region N: ny spu'er er startet 1. september (er dog på barsel), starter reelt i forløbet 1. januar 2017.  
Region S: I-psykologen har sagt op, så stillingen er i genopslag. Øvrige forløb kører fint.  
Region Sj: To uddannelsesstillinger besat pr. 1. september, men kun 1 fortsætter. 3 
færdiguddannede har fået job som specialpsykologer.   
DP: status fra baggrundsgruppen under DP 
SPBU: generalforsamling er afholdt her i efteråret. 
 
3. 10.45-11.05 Erfaringsudveksling om rollen som udd.ansvarlig/vejleder v/ alle  
Alle var enige om at det er en stor opgave at være udd.ansvarlig og sikre at de uddannelsesøgende 
får den vejledning, som der er brug for. Flere udd.ansvarlige har også vejledning af psykologer i 
specialistforløb samt kandidater, I nogle regioner afholdes fælles audits – andre regioner har qua 
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deres geografi ikke den mulighed. Forslag om at drøfte og udarbejde et standardskema, som kan 
anvendes til audits, vejledning, mv. Skemaet kan hjælpe med at godtgøre, at man har nået det 
krævede. I en region anvendes 360 graders evaluering, som er godt modtaget. 
 
Det er aftalt at punktet er på til hvert udvalgsmøde. 
 
3. 11.05-11.35 Behandling af to meritansøgninger samt 1 godkendelse  
Udvalget fordelte 3 nye ansøgninger om merit til makkerpar. Ansøgningerne behandles på 
udvalgsmødet i februar 2017.  
 
1 anmodning om godkendelse blev behandlet. 
 
Sekretariatet udarbejder udkast til et svar til en meritklage. 
 
4. 11.35 – 12.00 Evaluering af den kliniske uddannelse v/Margit 
Afventer behandling på rådsmøde i marts 2017. 
 
12.00-12.45 Frokost 
 
5. 12.45-13.15 Kursusdag for uddannelsesansvarlige og vejledere den 29. november – herunder 
kompetencekort 
 
Programmet blev gennemgået.  
   
6. 13.15-15.15 Kursusplanlægning – evaluering af de senest afholdte kurser, fokus på beslutninger 
vedr. delkursusledere på de enkelte kurser samt gennemgang af kommende kurser. 
 
Udvalget drøftede de nyligt afholdte kurser samt kommende kurser.. 
 
Vedr. delkursusleder 
Udspil fra Pusjka blev drøftet. Der er pt. 4 delkursusledere. Flere psykologer har udtrykt ønske om 
at være delkursusleder. 
  
7. 15.15-15.30 Evt. 
Region H holder en ceremoni for de færdiguddannede specialpsykologer den 1. december 2016. 


