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Specialpsykologuddannelsen, 

Møde i uddannelsesudvalget, børne-  og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

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

 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Mandag den 29. januar 2018 kl. 9.30 – 17.30 

 
Mødet holdes i DGI-byen, hotellet, Ingerslevsgade 65, 1704 København V.  

 

Tilstede: 

Annette Anbert, formand, Region Sjælland 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, DP 

Linette Frølich Møller, SPBU 

Birte Mikkelsen, sekretariatet 

 

Afbud: 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

 

Referat: 

 
1. 9.30 -9.40 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Ingen bemærkinger 

 
2. 9.40 - 10.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende forløb, ophør 

af uddannelsesforløb, tidsplan for forårets ansøgningsrunde, mv. 

Region Hovedstaden: to barsler blandt H-forløbene samt en sygemelding. I organisationen er der god 
opbakning til SPU-ordningen. 

Region Sjælland: forløbene går godt – fortløbende besparelser i børne- og ungdomspsykiatri 

Region Midtjylland: forløbene går godt – der forventes opslået 3 uddannelsesstillinger til besættelse 
1. september 2018 

Region Nordjylland: forløbene går godt – usikkerhed om nye uddannelsesstillinger 

DP: møde afholdt i baggrundsgruppen 

SPBU: Ingen repræsentation fra SPU'erne i selskabet pt. Al kontakt fra SPU'erne går til formanden. 
Nogle af SPU'erne har udtrykt ønsker til ændring af indholdet i forskningskurset og kurset i 
psykologisk behandling. Udvalget drøftede kort idéerne og var enige om at arbejdet med revision af 
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målbeskrivelsen skal færdiggøres inden der kigges på ændringer af kursusindhold. Desuden har 
ønsket om at gennemføre uddannelsen på deltid været rejst. 

 
3. 10.00 - 12.00 Revision af målbeskrivelsen – Mariannes og Annettes oplæg til I-året er 

vedhæftet. Udvalget arbejdede videre med revision.  

 
12.00-12.45 Frokost 

 
4. 12.45 - 14.00 Revision af målbeskrivelsen – fortsat, H-forløbet  

Fortsat arbejde med revision. 
 
5. 14.00 – 14.15  Eftermiddagspause – fortsat, H-forløbet 

Fortsat arbejde med revision. 

 

6. 14.15 – 16.00 Revision af målbeskrivelse – fortsat, H-forløbet 

Fortsat arbejde med revision af målbeskrivelse – første udkast er klar. 

 

7. 16.00 – 16.15 Pause 

 

8. 16.15 – 16.45 Godkendelse af ændret uddannelsesprogram, Region Syddanmark 

Punktet udskydes til mødet den 19. februar 2018. 

 

9. 16.45 – 17.30 Kursusplanlægning, herunder kort om de senest afholdte kurser – evalueringer 

vedhæftet. Udvalget gennemgik kort de senest afholdte kurser samt de kommende kurser i foråret 

2018. 

Næste møde er aftalt til den 19. februar fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Bemærk at sluttidspunktet er rykket 

til senere, da formanden har vurderet at der er behov for ekstra tid til færdiggørelse af udkastet til 

ændret målbeskrivelse. Mødet holdes i Aarhus. 


