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Referat af møde i uddannelsesudvalget, børne- og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

10. marts 2022 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 10.00 – 15.30 

 

 
Til stede: 
Annette Anbert, formand 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Marianne Skydsbjerg, Region Hovedstaden 
Anne Randers, Region Nordjylland 
Signe Damgaard, Region Midtjylland 
Margit Nielsen, DP 
Mette Raun Hansen, SPBU 
 
 
1. 10.00 -10.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. 10.15 - 10.45 Runden rundt ved sekretariat, regionerne, DP og SPBU, herunder status på 
nuværende forløb, corona-situationen, samt øvrigt. 
 
Referat: 
RSyd: Forløb Vejle 1, Aabenraa: 3, Odense: 3. Esbjerg: 1 vanskeligt forløb. De fleste får job efter 
uddannelsen. Nyt EPJ system er under implementering. 
RSj: Gode forløb. Ny overlæge i ledelsesteamet. Pga stram økonomi bliver der kun opslået et 
begrænset antal stillinger.  
RM: Gode forløb. Efterspørgsel efter færdiguddannede SP'ere. Der er stillinger til alle 
færdiguddannede. 
RH: 22 forløb i gang – 2 på orlov og 6 på barsel. Flere stillinger opslået. Efterspørgsel efter SP'ere. 
RN: Stort pres på systemet. 4 gode forløb.  
SPBU: Har udabejdet et notat om 10 års planen, som kommer på udvalgets hjemmeside.  
 
10.45 – 10.55 Pause 
 

3. 10.55 - 11.15 Mulighed for evaluering – punktet er ønsket af Signe 
Evaluering af vejledere og uddannelsesforløbet – Signe uddyber punktet.  
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Referat: 
Signe redegjorde for punktet, herunder feed-back på uddannelsesstedet og vejledere. Rådet har 
drøftet det ved seneste rådsmøde i september 2021, hvor omlægningen af evaluer.dk og logbog.net 
blev præsenteret. De to systemer skal være klar til uddannelseslægerne i efteråret 2022. Hvad angår 
uddannelsespsykologerne varetages feed-back på forskellige vis i regionerne. I Region 
Hovedstaden holder man afsluttende samtaler med de studerende inden afslutning på et forløb.  
 

4. 11.15 – 11.45 Merit for forskningstræningskurset, herunder deltagelse i kursus og opgave 
Sekretariatet modtager af og til henvendelser om merit for opgaven på forskningstræningskurset. 
Underviserne har udtrykt bekymring for om merit påvirker niveauet på opgaven. Sekretariatet har 
også haft henvendelser vedr. merit på andre kurser. 
  
Der lægges op til en drøftelse af hvordan vi præciserer meritgivning på kurserne. 
 
Link til sekretariatets vejledning om forskningstræning 
https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/siteassets/8.-kurser/vejledning-om-forskningstraning.pdf  
 
Referat: 

I forlængelse af ovenstående får sekretariatet også spørgsmål om merit for andre teori-moduler på de 
ordinære forløb. Enighed i udvalget om at der kun gives merit for et af teori-kurserne 
(forskningstræning) ved gennemført PhD. 
 
11.45-12.30 Frokostpause 
 
5. 12.30-12.45 Fraværsregler link til sekretariatets vejledning om fravær 
Sekretariatet gennemgår notatet om forvaltning af fraværsregler.  
 
Link til notatet 
https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/siteassets/7.-dokumenter/vejledninger/notat-om-
forvaltning-af-fravarsregler---specialpsykolog-0419.pdf  
 
Referat: 
Udvalget gennemgik fraværsreglerne. 
 

6. 12.45 – 14.00 Gennemgang af senest afholdte kurser og kommende kurser 
Vedhæftet til gennemgang og behandling: 
- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden september 2021)  
- kursusoversigter 
 
Referat: 
Udvalget gennemgik evalueringerne fra de senest afholdte kurser samt de kommende kurser. 
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Udvalget drøftede sammensætningen af emner på kurserne på Psykopatologi og psykopatologisk 
udredning. 
 
14.00 – 14.20 Pause 
 
7. 14.20 – 15.00 Etablering af arbejdsgruppe under Lægedirektør Forum  
Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe under Lægedirektør Forum. Se vedhæftede 
kommissorium. 
 
Referat: 
Udvalget drøftede sagen. Positivt at der nu kigges på mulighed for yderligere ansvarsområder for 
specialpsykologer. 
 
8. 15.00 – 15.30 Evt. samt fastlæggelse af møder i 2. halvår 2022 
Møder for resten af året: 
7. juni 2022, video-møde, 2022 
29. september 2022, Aarhus (med efterfølgende spisning) 
6. december 2022, video-møde 
 
Hvordan fordeles tidsforbruget mellem uddannelse og drift? 
Der foreligger ikke en procentvis fordeling af dette overordnet. Det aftales i den enkelte region. 
 
Jubilæum – 10 år for det første hold. 
 
Rev. uddannelsesprogram fra Odense, b&u var indsendt til behandling i udvalget. 
Programmet blev godkendt.  
 
Forslag til punkter til næste møde: 
- nye kompetencekort 
- kurset Psykologisk undersøgelse II, indhold 
- de studerendes tilgang til læring 
 
 
 


