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Specialpsykologuddannelsen, 

Møde i uddannelsesudvalget, børne- og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

22..juni 2020 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

 
 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Mandag den 22. juni 2020 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt som video-møde med mulighed for deltagelse fra Regionshuset Aarhus , Olof 

Palmes Allé 15, mødelokale 17, 8200 Aarhus N. 

 

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 for Specialpsykologuddannelsen 

  

Dagsorden: 

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

Dagsorden blev godkendt. 

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

situationen, igangværende forløb og opslag af uddannelsesstillinger til besættelse 1. september 2020 

 

Referat: 

Gennemgang af status på corona-situationen i regionerne. Alle (udd.ansvarlige, vejledere og spu'ere) 

har været på arbejde – ganske få smittede patienter. 

 

Status på forløb: 

RM: 1 forløb er forsinket grundet sygdom. Der er lavet aftale om gennemførelse af resten af 

uddannelsen. 1 bliver færdig til september. De færdiguddannede sp'ere skal sikres en stilling, når de 

er færdige. Har ansat 3 i uddannelsesstillinger til september.  

 

RS: En på I-forløb stopper nu, tilbage er to udd.psykologer, hvoraf en er på barsel. Der ansættes 3 
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udd.psykologer fra september. Øvrige forløb kører efter planen.  

 

RH: Har ansat 5 til uddannelsesstillinger til september, heraf 3 interne og 2 eksterne ansøgere. 4 

bliver færdige og 2 af dem bliver ansat i sp-stillinger. Ledig sp-stilling i Hillerød. 

 

RH Sj: Ansætter nye sp'er til september. Har stoppet et I-forløb i foråret. Opslag i 2 omgange, 1 

intern ansøger bliver ansat og en ekstern ansøger bliver ansat.  

 

RN: Har haft genopslag – har ansat 2 interne ansøgere. En på I-året er stoppet. Ingen færdige til 

september. 

 

DP: ingen bemærkninger.  

 

Der skal findes et nyt medlem fra SPBU til uddannelsesudvalget. 

 

 

3. 10.45 - 11.00 Kort opsamling fra møde den 10. marts 2020, herunder checkliste til evaluering 

til faglig kursusleder og caseformulering. Annette og Marianne præsenterer et oplæg. 

 

Referat: 

Punktet udskydes til næste møde. Case-formuleringen er ikke en integreret del af arbejdsgangen. 

Det kan være godt at få strammet op på det – uklart hvordan case-formuleringen forholder sig til 

diagnostisk formulering. Case-formuleringen eksisterer ved siden af journalen. Øvelse i 

tænkningen at man kan case-formulering.  

 

4. 11.00 – 12.00 Psykologiske undersøgelser – udvalget har ved et tidligere møde drøftet behovet 

for at drøfte psykologiske undersøgelser, herunder legeterapi og projektive tests. 

 

Referat: 

Punktet udskydes til et møde i efteråret. 

 
12.00-12.45 Frokost 

 
5. 12.45 - 14.00 Gennemgang af kurser samt kommende kurser – corona-situationen har bevirket 

at der har været aflysninger af kurser i marts, april og maj måneder. Aflyste kurser er genplanlagt til 

enten efteråret 2020 eller foråret 2021. Aflysningerne får indflydelse på SPU'ernes uddannelsesforløb 

og især SPU'ere på H3. Der er udarbejdet en rammedispensation for uddannelsespsykologer, som vil 

blive forsinket i deres uddannelsesforløb pga. kursusaflysninger. Rammedispensationen er pt. til 

godkendelse hos Rådet (rådsformanden). 

 

Vedhæftet til gennemgang og behandling: 

- Opdaterede kursusoversigter 

- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden december 2019)  
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- rammedispensation 

  

Referat: 

Gennemgang af evaluering af senest afholdte kurser. 

 

Deltagelse af Eva og Sanne fra CKU. 

Gennemgang af kurser, herunder aflyste kurser i marts, april og maj. Der er afholdt et kursus efter 

genåbningen. Næste aflyste kursus holdes i oktober (hold som bliver færdige til september). 

Aflyste kurser er planlagt og der er taget hensyn til lokaleressourcer og afstand. 

 

Psykologisk behandling II, modul I afholdes som dobbelthold i februar 2021. Ratingscales I 

dobbelthold i foråret 2021. Etik sammen med voksen (dobbelthold), foråret 2021.  

 

Oversigt over kurser – sendes til udvalget, så afdelingerne er orienteret om at der kommer mange 

kurser i 1. halvår 2021, især januar – marts. 

 

Drøftelse af deltagelse i kurser.  

 

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  
 

Punktet har været drøftet på mødet den 10. marts. 

 

Referat: 

Underviserne har udarbejdet et notat om forskningsopgaven , herunder dispensation for opgaven. Kriterierne 

skal være skarpe og en dispensation skal altid drøftes i uddannelses udvalget.  Skal også drøftes med 

voksenudvalget på et fællesmøde i efteråret. 

 

Passus indskrives om at den udd.ansvarlige orienteres om at SPU'en ønsker dispensation for opgaven.  

 

Også vedhæftet beskrivelse af rammerne for udfærdigelse af forskningstræningsopgave, udarbejdet af 

underviser og kursusleder.  

 

7. 14.30 Orientering om udbud af kursusopgaven. 

 

8. 15.00 Evt., herunder aftale om møder i efteråret 2020. 
Kommende møder holdes i Psykiatrien i Region Syddanmark, Vejle 

Næste møde: 28. september kl. 10.00 

 

Øvrige møder i efteråret 2020: 

10. december 2020, Danske Regioner, København 
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