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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt som video-møde fra Regionshuset Aarhus , Olof Palmes Allé 34, mødelokale 

28, 8200 Aarhus N samt lokationer i Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

 

Tilstede: 

Annette Anbert, formand, Region Sjælland 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Signe Damgaard, SPBU 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet 

 

Afbud: 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Margit Nielsen, DP 

 

Dagsorden: 

 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

– herunder også velkommen til nyt medlem i udvalget 

 

Referat: 

Der blev budt velkommen til Signe Damgaard, som er nyt medlem i 

udvalget som repræsentant for SPBU. Udvalget prioriterede 

dagsordenspunkterne, da mødet blev afholdt som video-møde. 

 
2. 10.15 - 10.45 Runden rundt ved sekretariat, regionerne, DP og SPBU, herunder igangværende 

forløb og opslag af uddannelsesstillinger til besættelse 1. september 2020 

 

Referat: 

RH: Der er fokus på økonomi. SP'ere sidestilles med alm. psykologer. Stigende antal patienter i 

mailto:Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk


SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 

 

 

 

børne- og ungdomspsykiatrien, så det skaber øget travlhed i afsnittene. 

RSj: I alt 6 sp'ere ansat. 1sp'er bliver færdig til sommer og har fået lovning på ansættelse. Region 

Sjællands geografi kan godt udfordre rekrutteringen af sp'ere. Et arbejde i gang om 

bemyndigelsesskema.  

RS: Rimelig god opbakning om uddannelsen – sp'erne har mange kompetencer, også ift. 

sygeplejersker.  

RN: 7 ansatte sp'ere, yderligere 2 opslag kommer.  

RM: Nogle sp'ere vælger stillinger udenfor regionen. Ellers er der stillinger til uddannede sp'ere.  

SPBU: Ingen bemærkninger.  

DP: Arbejdsprogramudvalg vedr. specialpsykologer/psykiatri, -  seneste møde var 24. februar 
Deltager endvidere i arbejdsgruppe under SST vedr.: ”udarbejdelse af beskrivelser af mulige 

karriereveje for sundhedspersonale i psykiatrien”. Dette udsprang af den tidligere arbejdsgruppe 

under SST, der udarbejdede ”Anbefalinger vedr. rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale”.  

Arbejdet med ”Beskrivelser/formidling af karriereveje”, har en samlet pulje på 2,6 mill. hvoraf 

370.000,- kr. kan tilfalde DP, såfremt der inden 1. maj bliver udarbejdet projektbeskrivelse af hvilken 

indsats der skal sættes i værk.  

 
3. 10.45 - 11.00 Kort opsamling fra mødet den 9. december 2019, herunder checkliste til 

evaluering til faglig kursusleder og caseformulering  

 

Referat: 

Der ønskes udarbejdet en lille checkliste til faglig kursusleder – udkast udarbejdes af Annette og 

Marianne til næste udvalgsmøde. 

 

4. 11.00 – 12.00 Behandling af en meritansøgning – ansøgning samt bilag vedhæftet dagsorden 

 

Referat: 

Udvalget behandlede ansøgningen – ansøger bedes om at indsende en oversigt over kurser, anvendt 

til specialistgodkendelsen. 

 

12.00-12.45 Frokost 

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

fra seneste afholdte kurser (siden december 2019) er vedhæftet. Opdaterede kursusoversigter 

eftersendes. Sanne Graabech, CKU, deltager under dette punkt fra kl. 13.00 med information fra 

CKU.  

 

Referat: 

Udvalget gennemgik de seneste kursusevalueringer samt kommende kurser. 

 

Kursusforløb: 

Der er dukket en fejl op i målbeskrivelsen – det drejer sig om kurserne Klinisk observation og 

legeobservation og Neuropsykologisk testmetode og ratingscales I. Ratingscales er tænkt ind i Klinisk  
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observation og legeobservation. Det er imidlertid ikke tydeligt i målbeskrivelse og logbog. Udvalget 

drøftede hvordan fejlen kan ændres. Målbeskrivelserne er godkendt af SST, så der kan ikke ændres i 

dem uden accept herfra. Sekretariatet retter henvendelse til styrelsen herom. 

 

Sanne Graabech fra CKU deltog under punktet. Den aktuelle situation med COVID-19 medfører, at 

der aflyses kurser på specialpsykologuddannelsen. Foreløbig er al kursusaktivitet aflyst indtil 

udgangen af marts måned. Der tages stilling til yderligere tiltag i slutningen af uge 11. 

 

6. 14.00 – 14.30 Forskningskurset – drøftelse af kriterier for fritagelse for kurset og/eller opgave. 

Der har været diskussion om kriterier for fritagelse for dele af forskningskurset. Derfor sættes sagen 

på dagsorden til drøftelse. Vedhæftet mailkorrespondance vedr. sagen samt link til vejledning om 

forskningstræningskurset https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/siteassets/8.-kurser/vejledning-om-
forskningstraning.pdf  

 

Referat: 

Udvalget drøftede forskellen mellem forskningsmodulet på SPU og specialistuddannelsen hos DP.  

 

På baggrund af tre henvendelser om fritagelse for dele af forsknings-træningsmodulet drøftede 

udvalget kriterier for merit på dette modul. Rådet har besluttet at en gennemført PhD automatisk giver 

merit for forskningstræningsmodulet. Har SPU'en været på et forskningsprojekt, herunder været 1. 

forfatter på en artikel offentliggjort i peer review, giver det merit for opgaven. Tilbage står selve 

teoriundervisningen og hvilke kriterier der vil give merit for denne. Sagen drøftes videre med 

uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri på et fælles møde i juni måned. Det 

er vigtigt at der er ensartethed vedr. merit på denne del af uddannelserne.  Til inspiration er referatet 

vedhæftet vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen. 

 

7. 14.30 – 14.45 Eftermiddagspause 

 

8. 14.45 – 15.30 Psykologiske undersøgelser – punktet blev foreslået ved seneste udvalgsmøde. 

Udvalget vurdererede et behov for at drøfte emnet psykologiske undersøgelser, herunder legeterapi og 

projektive tests. 

 

Referat: 

Punktet blev udskudt til næste møde, som er aftalt til den 22. juni 2020. 
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