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Referat fra møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri 

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 10.00 – 15.00 

 
Mødet blev som  virtuelt møde. 
 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, DP 
Mette Raun Hansen, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 

 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Velkommen til nyt medlem fra SPBU, Mette Raun Hansen. 

 
2. 10.15 - 10.45 Runden rundt ved sekretariat, regionerne, DP og SPBU, herunder corona-
situationen fortsat, rekruttering til nyt hold uddannelsespsykologer samt status på nuværende forløb. 
 
Referat: 
RN: kun to ansøgere til to uddannelsesstillinger – ved genopslag flere ansøgere, så nu er stillingerne 
besat.  
RM: har ansat 3 SPU'ere fra egne rækker samt opslag på 3 færdiguddannede SP'ere. I alt 13 SPU-
forløb i gang. SP'ere er fagligt dygtige og bidrager til at der er et flow i afdelingerne. 
RS: Har ansat 4 SPU'ere, 1 i Esbjerg, 1 i Aabenraa og 2 i Odense. Mener at man selv skal uddanne 
SP'ere, for at kunne tiltrække færdiguddannede SP'ere.  
RH: Har ansat 5 SPU'ere, 4 interne og 1 fra Region Sjælland. Har ca. 20 forløb i gang, 1 er flyttet til 
RM 
RM: 4 på barsel. 3 bliver færdige i nærmeste fremtid – alle har udsigt til job. 
RSj: Har 6 forløb i gang. Har ansat 2 SPU'ere til start 1. september. Havde 7 ansøgere. Ansætter 2 
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færdiguddannede SP'ere til 1. september. Specialpsykologernes kompetencer efterspørges i 
afdelingerne.  
DP: Har haft kontakt med Line fra DP, forslag om at have jævnlige møder med foreningen for at 
orientere om status.  
SPBU: Ikke meget aktivitet pga. Corona. Har drøftet rekrutteringssituationen – der er mange dygtige 
psykologer, som gerne vil gennemføre SPU'en, men det skal være på deltid.  
 
Sekretariat og formand oplyste at spørgsmålet om deltid kommer på rådsmøde sidst i september.  
 
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 
februar 2021 arbejdede udvalget med kompetencekort og kompetencekortudvalget præsenterer et 
oplæg på mødet til følgende kompetencer: 
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.  
Anne, Gunvor og Margit kommer med et udkast. 
 
Desuden besluttede udvalget at drøfte videre om opdeling af logbogen og evt. støtteskema til 
audits, mm. 
 

Følg dette link til kompetencekort https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-

uddannelsen/malbeskrivelser/borne--og-ungdomspsykiatri/ 

 
Referat: 
Siden sidste møde har det lille udvalg holdt et indledende møde. Anne og Margit arbejder videre 
med sagen. Udvalget besluttede at sætte det på til næste møde den 30. september. Mette indtræder i 
arbejdsgruppen i stedet for Gunvor. Margit indkalder. 
 
11.45-12.30 Frokostpause 

 
4. 12.30 - 13.15 Behandling af en meritansøgning  
Referat: 
Udvalget behandlede en meritansøgning. 
 
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)  
- rammedispensation 
 
Eftersendes: 
- Opdaterede kursusoversigter 
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Referat: 
Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser samt kommende kurser. 
 

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: 
Tilbagemelding fra voksenudvalget – drøftes på udvalgsmøde den 18. juni. 
 

7. 14.40 – 14.55 Afsked med Gunvor 

 

8. 14.55 – 15.00 Evt. 
evt. video-møder hver anden gang. Sættes på dagsordenen til mødet den 30. september. 

 


