
SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 

 

 

Specialpsykologuddannelsen, 

Referat af møde i uddannelsesudvalget, børne- og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15. februar 2021 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

 
 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Mandag den 15. februar 2021 kl. 10.00 – 15.00 

 
Mødet blev holdt som video-møde.  

 

Deltagere: 

Annette Anbert, Region Sjælland, formand 

Marianne Skydbjerg, Region Hovedstaden 

Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 

Gunvor Brandt, Region Midtjylland 

Anne Randers, Region Nordjylland 

Margit Nielsen, DP 

Birte Mikkelsen, sekretariatet, referent 

  

Referat: 

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

Dagsorden blev godkendt. Tilrettet uddannelsesprogram fra Region 

Nordjylland drøftes under punkt 2. 

 
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, og det betyder, at begge kandidater fra september 2019 er stoppet. Ud af 8 

uddannelsesforløb er 4 forløb i gang og 1 er på barsel. En bliver færdig i marts i år. Meget pres på 

opgaverne i klinikken. 

 

RM: 3 SPU'ere bliver færdige til september. Organisationen er under ændring – 2 

ungdomspsykiatriske klinikker etableres i stedet for 1. Man vil lave en mere skarp aldersopdeling. 

Der forventes nye stillinger grundet disse ændringer.   

 

RS: 3 SPU'ere bliver færdige i Aabenraa til september og 2 bliver færdige i Esbjerg. 4 
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uddannelsesforløb i Odense, hvoraf 2 er på barsel. Frafald skyldes arbejdsforholdene i psykiatrien. 

Man vil gerne have specialpsykologer, men man skal selv uddanne dem, forstået således at de 

kommende SPU'ere skal rekrutteres indefra. Specialpsykologerne som faggruppe er ved at være 

eftertragtede.  

 

RH: 20 uddannelseforløb i gang (incl. forløb, hvor SPU'en har barselsorlov). Der rokeres i forløbene, 

for at få kabalen til at gå op. 3 SPU'ere bliver færdige til september. Lidt udfordringer i at rekruttere 

til alm. stillinger. 

 

RSj: 6 uddannelsesforløb i gang. 1 SPU'er bliver færdig til efteråret. Svært at rekruttere til 

uddannelsesforløbene på klinikkerne i Holbæk og Næstved. Vagtdækning i gang.   

 

DP: Ikke så meget nyt. Arbejdet med Ti års plan, som SST har sat i gang – bliver udskudt.  

 

Sekretariatet: Opslag til nye uddannelsesstillinger er lagt på hjemmesiden pr. 15. februar 2021. 

 

Uddannelsesprogram fra Region Nordjylland blev gennemgået og behandlet. Der er enkelte 

ændringer i programmet, således at det modsvarer den nye målbeskrivelse. Vagt i Skadestuen er 

slettet for SPU'ere og ændret til fokuserede besøg i døgnafdeling skadestuen, hvor man får følgevagt 

med erfaren læge. Præcisering ift. begrebet uddannelsesplan – SPU'en får en overordnet udd.plan og 

konkretiseret udd.plan. Der er indlagt frivillige dage på H-forløbet – 2 dage pr. år. 

1 dag i kommunalt regi – dog ikke obligatorisk 

 

Uddannelsesprogrammet er nu lagt på uddannelsens hjemmeside. 

 

Opgave til næste møde at få gennemgået alle uddannelsesprogrammer. 

 

10.45 – 10.55 Pause 

 
3. 10.55 - 11.45 Kompetencekort – udvalget udarbejdede i efteråret 2019 en række 

kompetencekort til at understøtte opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer. På udvalgsmøde i 

december 2020 besluttede udvalget at have et oplæg til behandling til dette møde. Anne, Gunvor 

og Margit kommer med et udkast. 

 

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

Referat: 

Konferenceledelse – 2.3.1 Samarbejde med andre 

Leder/administrator – 2.4.1, 2.4.2 og 2.4.3 Fletter sig godt ind i specialpsykologrollen. 

Kompetencekort udvalget forbereder forslag til næste møde. 

 

Udvalget drøftede anvendelsen af kompetencekort og attestationen i logbogen. Ønske om opdeling 

https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-uddannelsen/malbeskrivelser/borne--og-ungdomspsykiatri/
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af logbogen? Forslag om støtteskema til audits, mm. Drøftes videre på næste udvalgsmøde. 

 
11.45-12.30 Frokostpause 

 
4. 12.30 - 13.15 Behandling af to meritansøgninger  
Udvalget behandlede to meritansøgninger samt anmodning om dispensation for skrivning af 

forskningsopgave. 

 

5. 13.15 – 14.00 Gennemgang af senest afholdte kurser og kommende kurser 

Vedhæftet til gennemgang og behandling: 

- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden december 2020)  

- kursusoversigter 

 

Referat: 

Udvalget gennemgik kurser, som skal gennemføres indtil vinteren 2021/2022. 

 

14.00 – 14.10 Pause 

 

6. 14.10 – 14.40 Evaluering – forslag til ændring af evalueringsform. På december mødet drøftede 

udvalget et udkast til ændring af evaluering. Vedhæftet et forslag til opsætning.  

 

Referat: 

Gennemgang af Annettes og Mariannes forslag. Evt. et felt til øvrige bemærkninger. 

20 min. til gennemgang. Forslaget skal drøftes i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen 

i psykiatri. 

 

7. 14.40 – 14.50 Fastlæggelse af møder i 2. halvår 2021 

30. september, København 

30. november, Aarhus 

 

 

8. 14.50 – 15.00 Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 


