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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 29. november 2018 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 

 

Tilstede: 

Annette Anbert, Region Sjælland, formand 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Linette Frølich-Møller, SBPU 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet, ref. 

 

Afbud: 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Margit Nielsen, DP 

 

Referat: 

 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Dagsorden blev godkendt. 

 
2. 10.10 - 10.30 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder referat fra rådsmøde den 12. 

november, igangværende forløb, ophør af uddannelsesforløb, mm. 

 

Referat: 

På rådsmødet den 12. november blev arbejdet med målbeskrivelserne drøftet. I forhold til 

målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri ønsker rådet 

formuleringen om vagtarbejde slettet samt et krav om et konkret antal patientforløb for hver 

diagnosegruppe. 

 

RS: En SPU'er stopper i den ordinære uddannelse og færdiggør på meritordningen. To forløb 

forlænges. 

RSj: Uddannelsesforløbene kører efter planen. 

RH: Drøftelse af regeringens psykiatri-plan. Uddannelsesforløbene går godt. 
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SPBU: selskabet har drøftet regeringens psykiatri-plan.  

 
3. 10.30 - 11.30 Revision af målbeskrivelsen – udvalget skal indarbejde de justeringer, som blev 

tilkendegivet på rådsmødet den 12. november. Det drejer sig om formuleringen om vagtarbejde samt 

en overvejelser om antal sager på de enkelte diagnosegrupper. Kompetencekort kan der arbejdes 

videre med efterfølgende, da de ikke skal godkendes af SST. 

Referat:  

Udvalget indførte de ønskede ændringer, som aftalt fra Rådsmødet. Aftalt at formanden udfærdiger 

brevet, som skal vedlægges den rev. målbeskrivelse.  

11.30-12.00 Møde med CKU, Sanne Graabech vedr. ændringer i kursusorganiseringen. Gennemføres 

pr. video. 

Sanne Graabech deltog under punktet og orienterede om CKUs arbejde med SPU-forløbene. Der er 

lavet en strukturændring, således at Sanne har overtaget koordineringen af uddannelsen fra Thorkil. 

Der er ansat nye konsulenter, som ikke har arbejdet i psykiatrien før, og som har brug for at blive ledt 

ind i opgaven. Sanne påpegede at CKUs opgave er at sikre den pædagogiske sammenhæng. 

Evalueringerne håndteres af CKU, og her er der plads til forbedring. Bl.a. bør spørgsmålene være 

mere skarpt udformet. Kort snak om der skal ske en ændring i tilrettelæggelsen af kurserne, f.eks. 

max. 2 dage pr. modul og ikke 3 dage. Vedr. litteraturen bør der være mere stringens i anvendelsen, 

herunder at det forudsættes læst til kurset. CKU arbejder med at gøre underviserne mere bevidste om 

hvilken litteratur der skal være læst til kurset. I kursusbeskrivelsen skal der skrives noget om 

tilstedeværelseskrav. Evt. en stramning i forhold til sluttidspunktet på sidste kursusdag i et modul. 

Der kan være enkelte tilfælde, hvor en underviser ikke har mulighed for at ændre start- og 

sluttidspunkt på et kursus.   

 

12.00-12.45  Frokost 

 
4. 12.45 – 13.15 Revision af målbeskrivelsen, fortsat. 

 

5. 13.15- 14.00 Gennemgang af kurser – evalueringer fra de senest gennemførte kurser samt 

oversigter vedhæftet.  

 

Referat: 

Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser samt kommende kurser. 

 

14.00 – 14.15 Pause 

 

5. 14.15 – 15.15  Behandling af dispensation for del af Psykopatologi III –  

 

Referat: 

Udvalget behandlede en meritansøgning samt drøftede dispensation for del af Psykopatologi III. 
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6. 15.15 – 15.30 Evt., herunder planlægning af møder i 2019. 

Møde datoer for 2019: 

12. marts, Aarhus 

27. juni, København 

9. oktober, Aarhus 

9. december, København 

 
 


