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Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet holdes i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Mødelokalet vil fremgå af 
skærmen i receptionen. 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, formand, Region Sjælland 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
Margit Nielsen, DP 
Linette Frølich Møller, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet (ref) 
 
Afbud: 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden  
Gennemgang af dagsorden, herunder uddannelsesdag for uddannelsesansvarlige og vejledere 
 
2. 10.10 - 10.20 Sidste nyt fra formanden og sekretariatet, herunder referat fra rådsmøde og 
foreløbigt resultat af ansættelsesrunde 
Orientering om ansøgningsrunden i foråret.  
Formanden gav et kort referat fra rådsmødet, bla. beslutning om ændring af målbeskrivelsen samt 
dimensionering for 2018 og udkast til vejledning om meritvurdering. 
 
Sekretariatet orienterede om forårets ansættelsesrunde i børne- og ungdomspsykiatri. 
 
3. 10.20 - 10.35 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder forløb, ophør af 
uddannelsesforløb, mv. 
RH: har ansat 5 i uddannelsesstillingerne. 3 specialpsykologer bliver færdige til september. De 
igangværende uddannelsesforløb kører godt. Møde med de færdiguddannede specialpsykologer 
mhp. bedre fundering i organisationen. Forsøg med vagtordning (aftenvagt) for de 
uddannelsessøgende.  
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RSj: uddannelsesforløbene kører godt. Har holdt forventningssamtaler med de kommende 
færdiguddannede specialpsykologer.  
RM: 4 uddannelsespsykologer bliver færdige til september og er sikret job.  
DP: møde i baggrundsgruppen. Drøftelse af hvordan uddannelsen kan markedsføres mere bredt..  
SPBU: ingen bemærkninger 
 
4. 10.35 - 11.00 Behandling af to anmodninger om godkendelse v/alle  
Udvalget behandlede de to indsendte anmodninger. 
 
5. 11.00 - 11.15 Behandling af en meritansøgning – nr. 129 Makkerpar AR + GB  
Punktet blev ikke behandlet 
 
6. 11.15 – 11.45 Drøftelse af udkast til ny vejledning om meritoverførsel v/alle 
Udvalget gennemgik udkastet til ny vejledning. Har et ønske om at nogle af de hidtidige teoretiske 
meritkrav genvurderes. Har også et ønske om et længdekrav på den kliniske del som svarer til det, 
som kræves på den ordinære uddannelse. Kurser anvendt til godkendelse af specialistuddannelsen 
kan ikke anvendes til merit på specialpsykologuddannelsen. 
Indledning: efter faglig indstilling fra uddannelsesudvalget jf. bekendtgørelsen. 
Muligheder for meritvurdering: psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri skal fremgå mere tydeligt. 
Kravet om længde (klinisk erfaring) skal være 5 år. Efter min. 2 år kan man søge om en 
meritvurdering. Kurser anvendt til specialistuddannelsen kan ikke genanvendes til merit på 
specialpsykologuddannelsen. 
Forhåndsgodkendelser: hvilken model er den møntet på? 
Sekretariatet indarbejder i det udsendte oplæg. 
 
7. 11.45 – 12.00 Introduktion til Planlægning af revision af målbeskrivelsen v/formand og 
sekretariat 
Drøftelse af udkastet fra sekretariatet. Enighed i udvalget om at man starter med kompetencer på I-
forløbet.   
Lægernes målbeskrivelse medsendes referatet samt modellen af lægerollerne.  
 
12.00-12.45 Frokost 
 
8. 12.45 - 13.45 Planlægning af revision af målbeskrivelsen, fortsat  
Se ovenstående. 
 
9. 13.45 – 15.00 Kursusplanlægning, herunder evalueringer af seneste afholdte kurser, kommende 
kurser. Udvalget gennemgik evaluering fra de senest afholdte kurser og gennemgik planlægning af 
kommende kurser indtil efteråret 2018. 
  
8. 15.00 - 15.30 Evt., erfaringsudveksling, mm.  
Plan2learn og anvendelse heraf. 
 
Region Hovedstaden er ved at kigge på en ændring i uddannelsesprogrammet, idet det kliniske krav 
i uddannelsen om døgnafsnit er en udfordring.. 
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Kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere er fastsat til 11.-12. december – emner efterlyses. 


