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Referat af møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 34, mødelokale 28, 8200 Aarhus N.  

 

Deltagere: 

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 

Linette Frølich-Møller, SPBU 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet (ref.) 

 

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

Dagsorden blev godkendt. 

 
2. 10.10 - 10.40 Runden rundt ved regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende forløb, ophør 

af uddannelsesforløb, status på igangværende opslag samt respons vedr. vejledningskurset i 

december 2018. 

 

Referat: 

DP: ingen møder i baggrundsgruppen siden sidste møde den 29. november 2018.  

RN: der arbejdes på at etablere stillinger til de færdiguddannede SP'er. Uddannelsesforløbene går 

efter planen. 

RM: der planlægges at opslå 2-3 specialpsykologstillinger. Ingen bemærkninger til 

uddannelsesforløbene  

RS: ro på uddannelsesforløbene. En specialpsykolog har fået en daglig lederstilling (uden 

personaleansvar). Med tiden bliver flere og flere specialpsykologer placeret i forskellige 

stillinger/funktioner. 
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RH: Uddannelsesforløbene går godt. 

RSj: 3 SPU'ere bliver færdige til sommer, heraf har 2 fået stillinger som specialpsykologer. 

SPBU: ny repræsentant i SPBU for uddannelsespsykologerne. SPBU deltager i SSTs arbejdsgruppe 

om rekruttering af sundhedspersonale til psykiatrien. 

DP: ingen møder i baggrundsgruppen siden sidste møde den 29. november 2018.  

 
3. 10.40 - 12.00 Revision af målbeskrivelsen – SST har sendt bemærkninger til udkastet til 

revision af målbeskrivelsen. Til mødet skal bemærkningerne gennemgås og derefter vurderer 

udvalget hvordan de indarbejdes i den reviderede målbeskrivelse. Materialet er vedhæftet 

dagsorden   

 

Referat: 

Udvalget behandlede bemærkningerne fra SST og sekretariatet færdiggør arbejdet med at 

sytematisere anvendelsen af begreberne i målbeskrivelsen. Sendes derefter til udvalget til 

gennemsyn. Aftalt at det sker indenfor en uge, da en godkendelse af målbeskrivelsen efterfølgende 

medfører et arbejde med at tilrette kurser samt vejledning i klinikken.  

 
12.00-12.45 Frokost 

 
4. 12.45 - 13.15 Behandling af 1anmodning om godkendelse samt 2 meritansøgninger  

Udvalget behandlede de indsendte ansøgninger. 
 
5. 13.15 – 14.30 Gennemgang af senest afholdte kurser – evalueringer fra seneste kurser (siden 

december 2018) er vedhæftet. 

 

Referat: 

Udvalget gennemgik evalueringer for de senest afholdte kurser samt gennemgik kommende kurser. 

 

6. 14.30 – 14.45 Eftermiddagspause 

 

7. 14.45 – 15.15 Forsat gennemgang af kurser 

Se referat under pkt. 5. 

 

8. 15.15 – 15.30 Evt.. 

Til næste møde den 27. juni 

Caseformulering  

Evaluering af kurser – drøftes med CKU 

Kursernes planlægning henover året – drøftes med CKU 

Kompetencekort 

 
 


