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Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i 
børne- og ungdomspsykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

26. januar 2017 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Fredag den 3. februar 2017 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet holdes hos Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 34, mødelokale 31, 8200 Aarhus N.. 
Mødelokalet vil fremgå af skærmen i receptionen. 
 
Forslag til dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden  
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra formanden og sekretariatet, herunder opslag af nye 
uddannelsesstillinger 
Referat: 
Drøftelse af enkelte emner, herunder kursuskontrakt og næste årlige kursus for udd.ansvarlige. 
orientering om opslag af nye stillingsuddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri 
 
3. 10.30 -10.50 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder forløb, ophør af 
uddannelsesforløb, mv. 
 
Referat: 
RH: flere uddannelsespsykologer på barsel i løbet af hovedforløbet – det giver ekstra arbejde for 
den udd.ansvarlige. Gode forløb – de færdiguddannede specialpsykologer bliver ansat i 
specialpsykologstillinger, hvis de ønsker det.  
RM: 4 bliver færdige med august måneds udgang 2017 – centerledelsen overlader det til 
afdelingsledelserne om ansættelser. Afdelingsledelserne er meget glade for specialpsykologerne. 
Kompetencekort bør drøftes.  
RN: Senest godkendte specialpsykolog er blevet daglig leder. Praktikanter fra et 
professionsprogram, et samarbejde mellem Universitetet og Psykiatrien i Region Nordjylland. – 
disse praktikanter kan være fødekæde til specialpsykologuddannelsen. Udd.ansvarlig er også blevet 
visitator. Gode uddannelsesforløb. 
RS: Esbjerg og Kolding-Augustenborg er blevet til en enhed med fælles ledelse. Alle 
uddannelseslæger og –psykologer skal have uddannelse på spædbørnsafsnittet i Odense. Det giver 
lidt udfordringer, da antallet er stort og der skal findes relevant læring til dem. En af 
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uddannelsespsykologerne fra september 2016 sagde op grundet arbejdsforhold. Nyt opslag gav ikke 
en erstatning. 
RSj: Gode uddannelsesforløb. Der konstateres en tilstrømning af speciallæger fra RH. 3 
uddannelsespsykologer forventes færdiguddannede til specialpsykologer til september – der 
arbejdes på ansættelser til dem.  
DP: Baggrundsgruppen vedr. specialpsykologuddannelsen holdt møde i efteråret – temaerne er 
skabelse af nye stillinger, autorisationsforløb, mv.  
SPBU: Ingen bemærkninger – Emnet vejledning blev rejst – flere kompetencer til opgaven? 
 
4. 10.50 -11.20 Erfaringsudveksling om rollen som udd.ansvarlig/vejleder v/alle  
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
5. 11.20 -12.00 Behandling af to meritansøgninger – 
Udvalget behandlede to ansøgninger om merit. 
 
12.00-13.00 Frokost 
 
7. 13.00-15.15 Kursusplanlægning – evaluering af de senest afholdte kurser, fokus på beslutninger 
vedr. delkursusledere på de enkelte kurser samt gennemgang af kommende kurser. 
 
Udvalget gennemgik de seneste gennemførte kurser samt kommende kurser og aftalte diverse 
justeringer.. 
  
8. 15.15-15.30 Evt., fastlæggelse af møder for resten af 2017 
27. april, København, kl. 10.00-15.30 
28. juni, Aarhus, kl. 10.00-15.30 
1. september, København, kl. 10.00-15.30 
7. november, Aalborg, kl. 10.00-15.30 
 
Forslag til oplægsholder til det årlige kursus for udd.ansvarlige og vejledere – Lene Tanggaard 
 
 
 


