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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Torsdag den 10. december 2020 kl. 10.00 – 15.00 

 
Mødet blev afholdt som video-møde.  

 

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

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

situationen fortsat, igangværende forløb og nyt hold uddannelsespsykologer 

 

Referat: 

RN: 1 SPU'er er stoppet i I-forløbet (2019) og 1 (2019) er sygemeldt. 1 SPU'er bliver færdig til marts 

2021. 1 er på barsel. 2 nye SPU'er fra september 2021. SP'ere er efterspurgte i afdelingerne. 

RM: Alle tilbage i regulære forløb. Fælles audits. Vigtigt at holde møde med vejledere om SPU'ernes 

uddannelsesforløb.  

RS: Forløbene følger planen.   

RSj: H-forløb kører fint. 2 nye I-forløb fungerer godt. Der er gode erfaringer med SP'er i 

afsnitsledelsen sammen med overlæge i klinik. Der kommer flere SP'er i voksenpsykiatrien.    

RH: 5 nye SPU'er i gang. Nuværende forløb går godt.  

DP: Projekt om karriereveje, frigives ved årsskiftet. Arbejdsgruppe i SST om 10 års plan – 

væsentligste udfordringer på 5 hovedområder.  

SPBU: Ikke noget nyt pga. corona. Kommer med i arbejdet med indførelse af ICD-11. 

  

10.45 – 10.55 Pause 

 
3. 10.55 - 11.10 Fokuserede ophold – der ønskes en drøftelse af anvendelsen af fokuserede ophold 

i regionerne, herunder hvilke afsnit som anvendes til fokuserede ophold for SPU'ere i børne- og 

ungdomspsykiatri. 

 

Referat: 

RN: 1 måned i psykiatri og 1 måned i spædbarnspsykiatri. Lægges i H1 i starten af året og i H3.  

RM: 1. måned i H3, Skejby.  

RH: 1 uge  på 4 forskellige steder.  
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RSj: Ligger ikke på et bestemt tidspunkt. 

 

4. 11.10 – 12.00 Kompetencekort – udvalget udarbejdede i efteråret 2019 en række 

kompetencekort til at understøtte opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer. Udvalget skal drøfte 

om der er behov for udarbejdelse af yderligere kompetencekort. 

 

Følg dette link til kompetencekort https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-
uddannelsen/malbeskrivelser/borne--og-ungdomspsykiatri/ 
 
Referat: 

RM synes at det er en god idé med flere kompetencekort, f.eks. om konferenceledelse, organisering af 

eget arbejde. På næste møde drøftes hvilke konkrete områder, der er relevante. Anne, Gunvor og 

Margit kommer med et oplæg til næste møde. 

 

12.00-12.45 Frokostpause 

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

siden sidste udvalgsmøde – evalueringer er vedhæftet.  

 

Vedhæftet til gennemgang og behandling: 

- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden september 2020)  

- rammedispensation 

 

Eftersendes: 

- Opdaterede kursusoversigter 

 

Referat: 

Eva Byakika, CKU, deltog under dette punkt. Udfordringerne med at anvende virtuel 

kursusdeltagelse blev drøftet og Eva redegjorde for CKUs muligheder for dette. 

 

Udvalget gennemgik de seneste afholdte kurser. 

 

14.00 – 14.10 Pause 

 

6. 14.10 – 14.40 Evaluering – forslag til ændring af evalueringsform. Forslag fra Annette og 

Marianne er vedhæftet. 

 

Referat: 

20 min. til mundtlig evaluering. Fokus skal være på bredden i kurset.  

Skriftlig evaluering – gode spørgsmål. Oplægget sikrer at man undgår for detaljeret feed-back. 

Marianne og Annette sætter det op – sættes på dagsordenen igen til næste møde.  

 

7. 14.40 – 14.50 Fastlæggelse af møder i 2021 
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15. februar 2021 

1. juni 2021 

 

8. 14.50 – 15.00 Evt. 

Udvalget drøftede et spørgsmål om målbeskrivelsen. 


