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Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev holdt i Regionshuset i Aarhus, Olaf Palmes Allé 34, mødelokale 28, 8200 Aarhus N.  

 

Til stede: 

Annette Anbert, Region Sjælland, formand 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Margit Nielsen, DP 

Trine Christensen, Sekretariatet, virksomhedspraktikant 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet 

 

Afbud: 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Linette Frølich-Møller, DBPU 

 

Dagsorden: 

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

- udover den udsendte dagsorden var der yderligere et par enkelte 

punkter til evt. 

 
2. 10.10 - 11.00 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende forløb, nyt 

hold pr. 1. september, orientering fra rådsmøde, mm. 

 

Referat: 

DP: Har deltaget i arbejdsgruppe om rekruttering af sundhedsfagligt personale til psykiatrien.  

RM: Ansat 4 færdiguddannede SP'er. 3 nye SPU'ere er startet på uddannelsen til 1. september. 

RH: Ansat 1 færdiguddannet SP'er. 5 nye SPU'ere er startet på uddannelsen til 1. september. 
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RSj: Ansat 2 SPU'ere på uddannelsen til 1. september. Ansat 2 færdiguddannede og yderligere 2 senere på 

efteråret. 

RN: Har ansat 2 SPU'ere til 1. september og 1. november 

 

Der blev orienteret om rådsmøde den 23. september.  

 
3. 11.00 - 12.00 Det videre arbejde med kompetencekort – udvalget arbejder videre med udkast. 

Vedhæftet udkast til kompetencekort.  

 

Referat:  

Udvalget gennemgik en sidste gang kompetencekort for I-uddannelsen. Aftalen er nu at Gunvor 

sender de færdigredigerede kort til sekretariatet, som sætter kompetencekort på DR papir. Udvalget 

gennemgik herefter kompetencekort til H-uddannelsen mhp. justeringer. Kortene sendes til 

udvalgsmedlemmerne til bemærkninger. De færdigredigerede kort sendes til sekretariatet, som 

lægger kortene på hjemmesiden. 

 
12.00-12.45 Frokost 

 
4. 12.45 - 14.00 Gennemgang af senest afholdte kurser – evalueringer fra seneste kurser (siden 

juni 2019) er vedhæftet. Opdaterede kursusoversigter eftersendes. 

- recovery 

- målbeskrivelsens kompetencer om psykoterapi 

 

Referat: 

Udvalget gennemgik de seneste evalueringer. På ledelseskurset, modul 3, har der været nogle 

udfordringer med disciplinen. Der lægges op til at mere ansvar overlades til den enkelte SPU'er. 

Forslag om at holde et fælles uddannelsesudvalgsmøde med udd.udvalget i psykiatri. Formand og 

sekretariat kontakter voksenudvalget angående dette. 

 

Udvalget gennemgik de senest gennemførste kurser. 

 

Udvalget drøftede muligheden for at få en vinkel på recovery, evt. ved at invitere en tidligere bruger 

ind på psykopatologi-kurset. Punktet tages med på næste udvalgsmøde i december.  

 

Rehabilitering bør indgå på ledelseskurset.  

 

Målbeskrivelsens kompetencer om H-uddannelsen om psykoterapi – de psykologer, som har taget 

specialiseringsmodulet i psykoterapi og har praksis på området, kan indgå som supervisorer. 

 

Opmærksomhed på antal audits i H-forløbet. Det angivne tal i målbeskrivelsen skal forstås som 

opfølgning på patient cases. 
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Udvalget drøftede sammen med sekretariatet godkendelse af kompetencer i logbogen. Specifikke 

kompetencer, der kan opnåes på ét H år, kan underskrives, og behøver ikke gentages. Eksempler på 

dette er ‘Supervision’/‘vejledning’/‘forskning’.  

Kompetencer, hvor erhvervelse går over alle 3 H-år, fx. ‘Psykoterapi’ eller ‘Audit på diagnostisk 

formulering’, må dokumenteres ved den enkelte vejleder med dato og antal audits.  

Den uddannelsesansvarlige underskriver og stempler ved afslutning af H-uddannelsen. 

Der kommer en rubrik med plads til stempel og underskrift til sidst i logbogen. 

 

5. 14.00 – 14.30 Checkliste til evaluering til faglig kursusleder 
Punktet blev udsat til næste udvalgsmøde i december 

 

6. 14.30 – 14.45 Eftermiddagspause 

 

7. 14.45 – 15.15 Caseformulering 

Punktet er udsat til et senere møde. 

 

8. 15.15 – 15.30 Evt. 

Udvalget behandlede et spørgsmål vedr. udarbejdelse af forskningsopgave  

Fælles udvalgsmøde med uddannelsesudvalget i psykiatri – Annette og Birte kontakter udvalget 

angående dette. 

 

Datoer til møder, 2020: 

- 10. marts, Aarhus 

- 22. juni, København 

 

Fremover bliver mødedatoerne booket i udvalgsmedlemmernes kalendere straks efter 

datofastsættelsen. 


