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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Onsdag den 28. juni 2017 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet holdes i Regionshuset i Horsens, Emil Møllers Gade 41, mødelokale C10, 2.sal, 8700 
Horsens. 
 
Til stede: 
Annette Anbert, formand, Region Sjælland 
Lone Hjerrild Møller, Region Syddanmark 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Margit Nielsen, DP 
Linette Frølich Møller, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
 
Afbud: 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden  
Dagsorden blev godkendt 
 
 2. 10.10 - 10.40 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder forårets ansættelsesrunde, 
igangværende forløb, ophør af uddannelsesforløb, mv. 
 
Referat: 
RSj: Kun 1 uddannelsesstilling bliver besat til 1. september – der var opslået 2 uddannelsesstillinger 
og 2 ansøgere var indstillet, men 1 valgte at tage imod en stilling i RH. 
RS: Forlængede ansøgningsfristen i foråret pga. meget få ansøgninger i 1. omgang, heraf slet ikke 
ansøgninger til Odense. Genopslag gav flere ansøgninger, og alle stillinger bliver besat.. 
RH: 5 udd.stillinger er besat. 3 SPU'ere bliver færdige og har fået stillinger som specialpsykologer.. 
Forventer at der i 2018 vil være 10 SPU'ere færdige som specialpsykologer. 
RM: Alle udd.stillinger besat og 4 SPU'ere færdiguddannede til 1. september.  
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RN: Ingen udd.stillinger i denne omgang pga. dårlig økonomi. Der opslås dog 3 specialpsykolog-
stillinger lige om lidt. I forlængelse af dette drøftede udvalget hvordan problemstillingen kan 
bringes ind i rådet. 
SPBU: De manglende ansættelser i RN blev nævnt, og der er blandt uddannelsespsykologerne 
udtrykt bekymring for om det er en tendens, som kan brede sig.  
DP: ingen bemærkninger  
 
3. 10.40 - 12.00 Kursusplanlægning, herunder evalueringer af senest afholdte kurser, kommende 
kurser, mv. Evalueringer samt oversigter er vedhæftet dagsorden 
 
Referat: 
Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser samt foretog planlægning for de kommende kurser. 
 
12.00-12.45 Frokost 
 
4. 12.45 - 14.30 Planlægning af revision af målbeskrivelsen – på det seneste udvalgsmøde var der 
enighed om at der startes med kompetencerne på I-forløbet. Link til målbeskrivelsen på 
speciallægernes uddannelse i børne- og ungdomspsykiatri samt de syv lægeroller findes på 
nedenstående link:  
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/boerne-og-ungdomspsykiatri  
 
Link til den gældende målbeskrivelse på specialpsykologuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri:  
http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/siteassets/2.-om-
uddannelsen/malbeskrivelser/malbeskrivelse-for-specialpsykologuddannelsen-i-borne--og-
ungdomspsykiatri-godkendt-220311.pdf  
 
Følgende stikord kan hjælpe processen i gang: 
- skal målbeskrivelsen skrives ud fra de 7 psykologroller igen? 
- skal der være færre, flere eller samme antal kompetencer under I-forløbet? 
- skal der tilføjes nye kompetencer? 
- hvad med kursusrækken – er der de rigtige kurser og det rigtige antal? Hvad med indholdet? 
 
Referat: 
Til indledning har sekretariatet foreslået at den ændrede målbeskrivelse skal indeholde mere 
generelt om uddannelsen og vejledningsopgaven. Sekretariatet vil derfor gerne bidrage til arbejdet 
med at indskrive nogle generelle afsnit – med inspiration i Sundhedsstyrelsens materiale om 
udarbejdelse af målbeskrivelser for speciallægeuddannelsen. 
 
Udvalget drøftede de syv roller og blev enige om fastholdelse af disse. 
Der var forslag om at behandle hver rolle for sig med de respektive kompetencer, primært I-forløbet 
og med skelen til H-forløbet. 
 
Formål med revisionen af målbeskrivelserne: 
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Præcisering og tydeliggørelse af de enkelte delmål, beskrivelse af læringsmetoder og 
vurderingsstrategi. 
 
Det vurderes at kompetencekorts beskrivelser vil blive en naturlig følge af det nu igangsatte 
arbejde. Gunvor vil sende nogle eksempler rundt til udvalgt. 
 
Til næste møde den 1. september er følgende mål i gældende målbeskrivelse på I-forløbet fordelt til 
forberedelse således: 
Margit – 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 
Annette – 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 
Lone – 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 – 1.3.1, 1.3.2 
Linette – 1.4.1, 1.5.1, 1.6, 1.7.1, 1.7.2 
Gunvor – beskrivelser af de forskellige begreber der anvendes i ’Læringsmetode’ og 
’vurderingsstrategi’. 
Anne – 1.2.1, 1.2.2 
 
5. 14.30 - 15.15 Erfaringsudveksling ift. vejledning, godkendelse af kompetencer, mm. 
Tema til kursus for uddannelsesansvarlige og vejledere i december måned: 
Vejledning og supervision, f.eks. Benedikte Schilling 
Utilsigtede hændelser, f.eks. medbringe cases 
Vejledningens dilemmaer 
Annette koordinerer ovenstående med formanden for voksenudvalget og CKU. 
 
6. 15.15 – 15.30 Evt. 
 
 
 
 


