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Specialpsykologuddannelsen, 

Møde i uddannelsesudvalget, børne- og ungdomspsykiatri 

 
Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

7. juni 2022 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 

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

 

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 8.00 – 12.00 
 

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 
Birte Mikkelsen, sekretariatet (ref) 
 
 
1. 8.00 - 8.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Punktet om kompetenceudvikling afkortes. I stedet drøftes jubilæum 
for igangsættelse af første uddannelseshold. 

 

2. 8.15 - 9.15 Runden rundt ved sekretariat, regionerne, DP og SPBU, herunder status på forårets 
ansættelsesrunde runde, nuværende forløb samt øvrigt. 
 
Referat: 
RH: ansat 5 nye uddannelsespsykologer til 1. september. Gode igangværende forløb. 3 bliver færdige 
til september og der er job til dem. 
RSj: Gode igangværende forløb. Store rekrutteringsproblemer i Holbæk og Næstved på flere 
faggrupper. 2 bliver færdige til september og har fået job. 2 nye uddannelsespsykologer er ansat til 
september. 
RS: Har ansat 4 uddannelsespsykologer til september. Gode forløb. SP'ere varetager mange 
forskellige opgaver, da psykiatrien mangler psykiatere.  
RM: Har ansat 3 uddannelsespsykologer til september. Desværre ikke stillinger til de nye 
færdiguddannede SP'ere, grundet udfordrende økonomi.  
RN: 1 bliver færdig til september. 2 uddannelsespsykologer bliver ansat til september. Udfordringer 
med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. God stemning i afdelingerne ift. ansættelse af 
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spcecialpsykologer.  
DP: Intet nyt 
SPBU: Har været optaget af SSTs 10 års plan. Nyt kursus på bedding om traumer og tortur.  
 
3. 9.15 - 9.45 Kompetencekort – udvalget drøfter hvilke nye kompetencekort, der skal arbejdes 
med  
 
Referat: 
Punktet blev ændret, da der ved mødet ikke forelå forslag til nye kompetencekort. Tages op til 
næste møde. Der er mulighed for at melde ind med forslag. 
10 års jubilæet blev drøftet – forslag om artikel i Magasinet. Signe, Margit og Annette vil gerne 
bidrage op. 
 
Meritansøgning – Marianne og Lone kigger på papirerne. Bruges som eksempel til næste møde. 
Ansøger får en foreløbig tilbagemelding fra sekretariatet. 
 

9.45 - 10.00 Pause 
 

4. 10.00 - 11.15 Gennemgang af senest afholdte kurser og kommende kurser 
Vedhæftet til gennemgang og behandling: 
- evalueringer fra seneste afholdte kurser (siden marts 2022)  
- kursusoversigter 
 
Referat: 
Udvalget gennemgik de senest afholdte kurser. 
 

5. 11.15 - 11.30 Etablering af arbejdsgruppe under Lægedirektør Forum  
Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen under Lægedirektør Forum.  
 
Referat: 
Sekretariatet orienterede og vil følge op på, hvad der er besluttet efter seneste møde i arbejdsgruppen 
den 16. maj. 

 

5. 11.30 – 12.00 Evt., herunder fastlæggelse af møder i 2. halvår 2022 
Næste møde er aftalt til den 28. oktober 2022 kl. 10.00 – 16.00 i Aarhus. 
Spisning efterfølgende. 
Den 6. december 2022 kl. 8.00 – 12.00 holdes som video-møde. 
 

 
 


