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

Torsdag den 30. september 2021 kl. 10.00 – 15.00 

 
Mødet blev holdt hos Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, mødelokale 1.06, 2100 
København Ø.  
  
Referat: 

 
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 tilbagemelding 
fra rådsmøde den 22. september, corona-situationen fortsat, start på nyt hold uddannelsespsykologer 
samt status på nuværende forløb. 
 
Referat: 
RSJ: SP stilling opslag i Holbæk – ingen ansøgninger. Nyt opslag i Roskilde senere på efteråret.  
RS: Møde med ledere og psykologer om anvendelse af sp'ers kompetencer. God stemning til mødet.  
RH: 3 nye sp'ere, som har fået job i RH. Forløb går godt. Generelle udfordringer med rekruttering. 
Midler til nyt ambulatorium.  
RM: Stor harmonisering i gang på BUC. En del sp'ere er ansat i team-leder funktion. SP'ere er 
værdsatte, og der opslås jævnligt stillinger.  
DP: Ingen bemærkninger. Baggrundsgruppen holder møde i dag om 10 års plan for psykiatri. 
SPBU: Genoptagelse af aktiviteterne efter corona.  
 
Orientering om rådsmøde. Referatet kan læses på hjemmesiden 
www.specialpsykologuddannelsen.dk  
 
10.45 – 10.55 Pause 

 
3. 10.55 - 11.45 Kompetencekort – udvalget har ved de seneste to møder arbejdet med en række 
kompetencekort til at understøtte opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer.  
Anne og Margit har arbejdet videre med sagen - Mette er trådt ind i gruppen i stedet for Gunvor. 
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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, Mette 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: 
Punktet er udsat til næste møde. 
 
11.45-12.30 Frokostpause 
 
4. 12.30 - 13.15 Behandling af en meritansøgning  
Udvalget behandlede en ansøgning. Godkendes som specialpsykolog. 
 
5. 13.15 – 14.00 Gennemgang af senest afholdte kurser og kommende kurser 

Vedhæftet til gennemgang og behandling: 
- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden juni 2021)  
- kursusoversigter 
- rammedispensation 
 
Referat: 
Udvalget gennemgik forløbene. 
 
14.00 – 14.10 Pause 

 

6. 14.10 – 14.40 Evaluering – opfølgning af tilbagemelding fra udd.udvalget i psykiatri.  
Udvalget retter henvendelse til CKU.  
 
7. 14.55 – 15.00 Evt. 

Udvalget har aftalt et video-møde den 3. november 2021, hvor SSTs anbefalinger til tværfagligt 
samarbejde i den regionale psykiatri skal drøftes. Er aftalt på baggrund af drøftelse i Rådet for 
Specialpsykologuddannelsen. 
 
Næste møde den 30. november 2021 afholdes evt. som video-møde. 


