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Specialpsykologuddannelsen, 

Møde i uddannelsesudvalget, børne- og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

29. maj 2018 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

 
Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Torsdag den 24. maj 2018 kl. 9.50 – 15.20 

 

Til stede: 

Annette Anbert, formand, Region Sjælland 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 

Linette Frølich-Møller, SPBU 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet (ref) 

 
 

Dagsorden: 

 
1. 9.50 -10.00 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

 
2. 10.00 - 10.30 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende forløb, ophør 

af uddannelsesforløb, orientering om forårets ansøgningsrunde, mv. 

RN: 1 uddannelsesstilling besat. Øvrige forløb ok. 

RM: 3 uddannelsesstillinger besat. 2 spu'ere bliver færdige til september. 

RS: 3 uddannelsesstillinger besat.  

Sj: 2 uddannelsesstillinger besat. 1 spu'er bliver færdig til september og forventes ansat.  

RH: 9 uddannelsesstillinger besat. 8 spu'ere bliver færdige til september, heraf bliver 4 ansat i 

specialpsykologstillinger. 

DP: Ingen bemærkninger 

SPBU: Ingen bemærkninger  

 
3. 10.30 - 12.00 Revision af målbeskrivelsen – målbeskrivelse med ændringer indskrevet er 

vedhæftet. På mødet skal udvalget arbejde med de in-put som blev givet på rådsmødet den 6. april. 

Vedhæftede kompetencekort drøftes, hvis tiden tillader det. 
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Udvalget arbejdede videre med målbeskrivelsen udfra de bemærkninger, som blev givet på 

rådsmødet. Det aftaltes at udvalget prioriterer punktet igen til mødet i september, da det justerede 

målbeskrivelse skal behandles på rådsmødet i november. 

 
12.00-12.45 Frokost 

 
4. 12.45 – 14.00 Gennemgang af kurser – evalueringer fra de senest gennemførte kurser samt 

oversigter vedhæftet. 

 

Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser. 

 

14.00 – 14.15 Pause 

 

5. 14.15 – 14.45 – Vejlederkursus – udvalget drøftede udkastet, som nu ligger på 

www.rm.plan2learn.dk.  

 

5. 14.45 Behandling af en meritansøgning samt to anmodninger om merit for forskningstræning 

Meritansøgning vedhæftet. Behandling af anmodning om merit for forskningstræning (sekretariatet 

orienterer).  

 

Udvalget behandlede de indgåede ansøgninger. 

 

6. 15.15 – 15.20 Evt. 

 
 


