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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Mandag den 9. december 2019 kl. 10.00 – 16.00 

 
Mødet blev afholdt i DGI-byen, Tietgensgade 65, København V.  

 

Til stede: 

Annette Anbert, Region Sjælland, formand 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, DP 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet 

 

Referat: 

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

Dagsorden blev godkendt med en lille ændring af dagens program. 

 
2. 10.10 - 10.30 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende forløb. 

DP: Margit oplyser at DP har fået ny kontaktperson 

SPBU: Ny formand – Anne Randers – og ny repræsentant i udvalget er undervejs, Signe Damgaard, 
som har gennemført den 4-årige uddannelse. Henvendelse til DP om baggrundsgruppen for sp-
uddannelsen. Nogle SPU'ere oplever forventninger fra afdelingerne om at de har specifik kendskab til 
PSE og andre interviews. Dette ligger ikke i uddannelsen, - heller ikke i speciallægers uddannelse. 
Drøftelse af at kurser i administration af specifikke interviews ikke kan inddrages i uddannelsen, da 
der i givet fald skulle udgå andre væsentlige undervisningselementer.  

K-DSADS blev ved de nye målbeskrivelser indarbejdet i kurserne, da netop dette interview må 
vurderes at have en central placering sammen med psykologiske undersøgelser i øvrigt.  

RN: Ny ledende overlæge ansat. Forløb ok. 7 specialpsykologer ansat. 

RM: Forløb ok. 15 specialpsykologer ansat. 
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RS: Ny kontaktperson. Implementering af ny målbeskrivelse og kompetencekort. Forløb ok. Arbejder 
med regional funktionsbeskrivelse. 14 specialpsykologer ansat. 

RH: Nye forløb ok. 14 specialpsykologer ansat. 

RSj: Forløb ok. 8 specialpsykologer ansat. 

 
3. 10.30 - 11.30 Behandling af 2 meritansøgninger – ansøgningerne er vedhæftet dagsorden.   

Udvalget behandlede to meritansøgninger. 

 

4. 11.30 – 12.00 Kort opsamling på processen med færdiggørelsen af kompetencekort 

Enighed i udvalget om at der har været en god proces ift. at få færdiggjort kompetencekort. De 

ligger nu på hjemmesiden. 

 

12.00-12.45 Frokost 

 
5. 12.45 - 14.00 Gennemgang af senest afholdte kurser samt kommende kurser – evalueringer 

fra senest afholdte kurser (siden oktober 2019) er vedhæftet. Opdaterede kursusoversigter 

eftersendes.  

 

Referat: 

Udvalget gennemgik evalueringer fra de senest afholdte kurser. 

Refleksion over deltagernes medvirken i undervisningen. Er der mulighed for mere 

aktionsundervisning, så deltagerne aktiveres yderligere i undervisningen? 

 

5. 14.00 – 14.30 Checkliste til evaluering til faglig kursusleder – punkt fra sidste møde 

Punktet har været på dagsordenen et par gange.  

 

Referat: 

Enighed i udd. udvalget om at vi fortsat har fokus på kursisternes aktive tilstedeværelse hele 

kursustiden.  

 

6. 14.30 – 14.45 Eftermiddagspause 

 

7. 14.45 – 15.15 Caseformulering – punkt fra sidste møde 

Udvalget drøftede hvordan der arbejdes med caseformulering i regionerne. Der arbejdes lidt 

forskelligt. Fælles audit - også i fh t caseformuleringer. 

Metodikken forsøges medtænkt i behandlingsplanskonferencen.  

Fokus på det pædagogiske arbejde med at tale med forældre, evt. med inddragelse af tavle. 

 

Enighed om at det er væsentligt at der arbejdes kliniknært med denne metodik. 

 

8. 15.15 – 16.00 Evt., herunder status på årets arbejde i udvalget samt punkter til udvalgets 

arbejde i 2020 

Udvalget har afsluttet arbejdet med at revidere målbeskrivelsen, således at den blev godkendt til start 
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af nyt hold, september 2019. Værdifuldt at kunne mødes og få inspiration. Vigtigt at kunne trække 

tråde mellem b&u og voksenpsykiatri. 

 

Emner til drøftelse i 2020: 

IT-psykiatri 

Psykologiske undersøgelser, herunder legeterapi, projektive tests 

 

 


