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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 

Mandag den 28. september 2020 kl. 10.00 – 15.00 

 
Mødet blev afholdt som video-møde.  

 

Deltagere: 

Annette Anbert, formand, Region Sjællan 

Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 

Birte Mikkelsen, Sekretariatet 

 

Afbud: 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

 

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

 

Referat: 

Dagsorden blev godkendt med yderligere et punkt til drøftelse. 

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

situationen fortsat, igangværende forløb og nyt hold uddannelsespsykologer 

 

Referat: 

RH: Der er startet 5 nye uddannelsespsykologer pr. 1. september.  

RSj: 2 nye uddannelsespsykologer. Øvrige forløb går godt. 

RM: 3 nye uddannelsespsykologer.  

RN: 1 uddannelsespsykolog er stoppet. Ellers ingen nyheder.  

Generelt melder regionerne om vis udmatning hos vejlederne grundet COVID-19. 
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DP: Deltager i to projekter under SST – rekruttering og fastholdelse af sundhedsprofessionelle og 

anvendese af specialpsykologers komptencer. 

Formand og sekretariat rapporterede fra introduktionsdag for nyt hold uddannelsespsykologer. 

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

til faglig kursusleder og caseformulering. (dette er et punkt fra udvalgets møde i marts, som blev 

udsat til juni mødet, og på dette møde blev det igen udsat). 

 

Referat: 

Caseformulering gribes forskelligt an i regionerne og kan derfor være vanskelig at lave noget 

fælles om. Udvalget drøftede en række muligheder til case-formuleringsopgaven. 

 

Evaluering til faglig kursusleder, herunder spørgsmål, som kan stilles til den mundtlige evaluering 

tages på igen til udvalgets møde i december – Annette og Marianne kommer med et udspil. 

 

4. 11.00 – 12.00 Meritansøgning – ansøgning er vedhæftet dagsorden. Behandling af ansøgning 

på mødet. 

 

Referat: 

Udvalget behandlede ansøgningen. 

 
12.00-12.30 Frokostpause 

 
5. 12.30 - 13.30 Gennemgang af kurser samt kommende kurser – Aflyste kurser fra forårets 

nedlukning er genplanlagt til enten efteråret 2020 eller foråret 2021. Aflysningerne får indflydelse på 

SPU'ernes uddannelsesforløb. Der er udarbejdet en rammedispensation for uddannelsespsykologer, 

som er godkendt af rådet. 

 

Vedhæftet til gennemgang og behandling: 

- Opdaterede kursusoversigter 

- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden juni 2020)  

- rammedispensation 

 

Referat: 

Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser og de kommende kurser frem til sommerferien 2021. 

 

Formanden havde ønsket kort at få drøftet audits på foranledning af et spørgsmål fra en 

uddannelsespsykolog, ansat i Region Sjælland. I den nye målbeskrivelse er der lagt op til et stort antal 

audits – en del flere end i den tidligere målbeskrivelse. Udvalget drøftede hvordan det kan gribes an. 

 

6. 13.30 – 14.00 Evaluering – forslag til ændring af evalueringsform. Forslag fra Annette vedhæftet 

 

Referat: 
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Udvalget drøftede kort forslaget fra formanden – punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

7. 14.00 – 14.30 Kompetencekort – i efteråret 2019 udarbejdede udvalget 5 kompetencekort som 

supplement til målbeskrivelsen. Udvalget skal tage stilling til om der skal udarbejdes yderligere 

kompetencekort 

 

Referat: 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

8. 14.30 Evt. 
Næste møde er aftalt til den 10. december. Mødet søges afholdt i København. Hvis corona-situationen 

på dette tidspunkt stadig er restriktiv, skal mødet afholdes som video-møde med deltagelse fra Aarhus 

og København. 

 


