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

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 10.00 – 14.00 

 
Mødet blev afholdt som video-møde. Der var mulighed for at deltage fysisk fra Regionshuset i 
Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.  
  
Dagsorden: 

 
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 status på 
nuværende forløb, corona-situationen, samt start på nyt hold uddannelsespsykologer. 
 
Region Nord: 
Ikke mange nyheder. En ny sp uddannes pr. december 2021. Pres på henvisninger, lang venteliste på 
behandling.  
Region Midt: 
Forskudte uddannelsesforløb på grund af den del barsler – 3 SPU'ere bliver færdige og har fået 
stillinger. Der har været opslåede stillinger, men uden respons. Møde med specialpsykologgruppen 
om muligheden for at flytte sp'erne rundt qua mangel på personale i afdelingerne.  
Region Syddanmark: 
1 kompliceret forløb, som der arbejdes med. En SPU'er bliver snart færdig og der er en stilling til 
vedkommende.  
Region Hovedstaden: 
Gode forløb – mange på barsel. To forløb er lidt vanskelige. Alle færdiguddannede fra september 
2021 er ansat. Flere stillinger i opslag, men færre ansøgere. Ny bevilling til nyt afsnit – et paradoks 
at have midler, men ikke nok personale. En sp bliver ansat som afsnitsspecialpsykolog.  
Region Sjælland: 
Flere stillinger i opslag – lidt vanskeligt at få stillingerne besat. Gode uddannelsesforløb. Ny ledende 
overlæge fra 1. december 2021.  
DP: Primær aktivitet om 10 års plan for Psykiatrien. 
SPBU: Afholdt generalforsamling i efteråret.  
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Sekretariatet orienterede om offentliggørelse af navne på godkendte specialpsykologer. Det ligger nu  
 
på https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/dokumenter/godkendte-specialpsykologer/  
  
10.45 – 10.55 Pause 

 
3. 10.55 - 11.45 Kompetencekort – udvalget har ved de seneste møder arbejdet med en række 
kompetencekort til at understøtte opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer.  
Anne, Mette og Margit har arbejdet videre med sagen. Se vedhæftede. 
  
Desuden besluttede udvalget ved sidste møde 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: 
Udvalget gennemgik de to forslag til kompetencekort. 
Kompetencekortet kommer til at ligge på www.specialpsykologuddannelsen.dk/målbeskrivelser  

 

11.45-12.15 Frokostpause 

 

4. 12.15-12.45 Merit for forskningstræningskurset, herunder deltagelse i kursus og opgave 

Udvalget drøftede dette på et møde i foråret 2020. Der er behov for en revurdering. Formand og 
sekretariat orienterer. 
 
Referat: 
Udvalget drøftede kriterierne for merit for forskningstræningsopgaven. Vejledningen på hjemmesiden 
skal skærpes ift. merit for opgaven. Sekretariatet arbejder med justering.  
 
5. 12.30 - 13.45 Gennemgang af senest afholdte kurser og kommende kurser 
Vedhæftet til gennemgang og behandling: 
 
- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden september 2021)  
- kursusoversigter 
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget gennemgik de senest afholdte kurser samt førstkommende kurser i 2022. 
 

6. 13.45 – 13.50 Fastlæggelse af mødedatoer for 2022  
9. marts 2022 kl. 10.00 – 15.30, København 
7. juni 2022 kl. 8.00 – 12.00, video-møde  
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7. 13.50 – 14.00 Evt. 

Ingen bemærkninger. 


