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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Torsdag den 27. juni 2019 kl. 10.00 – 15.30 

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

 

Tilstede: 

Annette Anbert, formand, Region Sjælland 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, DP 

Birte Mikkelsen, sekretariatet 

 

Afbud: 

Linette Frølich Møller 

 

Referat: 

 
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, 

forårets ansættelsesrunde, mm. 

RN: 3 ansøgninger, men ingen er blevet ansat.  Der forsøges med internt opslag. 

RH: 4 spu'ere bliver færdige til september. Har ansat 5 nye kandidater til september, 4 interne og 1 fra 

voksenpsykiatri. 

RSj: 2 gode ansøgninger til uddannelsesstillinger – 1ansættelse er på plads. Den anden stilling forventes 

besat inden sommerferien. 

RS: 3 nye spu'ere er ansat. 3 bliver færdige til september.  

RM: 3 nye kandidater starter til september. Der er ansat 3 færdiguddannede til september. 

DP: Deltager i arbejdet, nedsat af SST, om rekruttering af sundhedspersonale til psykiatrien. Dokumentet er 
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i høring pt. 

 
3. 10.40 - 12.00 Målbeskrivelsen – SST har nu godkendt den ændrede målbeskrivelse. Til mødet 

skal udvalget arbejde med at få kompetencekort på plads. Vedhæftet udkast til kompetencekort.   

 

Referat: 

Kompetencekort: 

Der er udsendt udkast til kompetencekort. Kortene er udarbejdet ud fra  
https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-

groups/core/competence-frameworks  

 

Drøftelse af hvornår kompetencen skal underskrives og godkendes. Udvalget nåede at gennemgå 6 af 

8 kompetencekort. Gunvor tilretter og sekretariatet undersøger om kompetencekortet skal være på 

DR papir. Udvalget arbejder videre med de resterende kort på næste møde i oktober. 

 
12.00-12.45 Frokost 

 
4. 12.45 - 13.15 Fortsættelse af pkt. 3 se ovenstående.   
 
5. 13.15 – 14.30 Gennemgang af senest afholdte kurser – evalueringer fra seneste kurser (siden 

marts 2019) er vedhæftet. Sanne Graabech deltager på video i tidsrummet kl. 14.00 – 14.30. 

 

Referat: 

Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser samt kurser på de nye forløb som kommer i gang 1. 

september. Video-møde med CKU, herunder evaluering. Vedr. evaluering blev det aftalt at de faglige 

kursusledere får en form for check-liste, som anvendes i forbindelse med den mundtlige evaluering på 

kurserne. Det skal sikre svar på den psykologfaglige del af kurset. Oplevelsen er at for få bruger den 

elektroniske evaluering.  

 

Udd.udvalget vil udarbejde en sådan check-liste. 

 

6. 14.30 – 14.45 Eftermiddagspause 

 

7. 14.45 – 15.15 Caseformulering 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

8. 15.15 – 15.30 Evt. 
 

Til næste møde: 

- en check-liste til evaluering, som faglig kursusleder kan anvende 

 

Sekretariatet undersøger muligheder for spisning ifm. med december mødet.  
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