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Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for 
Specialpsykologuddannelsen i Børne- og 
Ungdomspsykiatri 
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Referat af møde med det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri den 1. juli 2010, kl. 10-17 
Mødet blev afholdt i Region Syddanmark, Regionshuset i Vejle  
 
Deltagere: Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anberg, Region Sjælland, ledende 
psykolog Jack Byman, Region Hovedstaden, psykologfaglig koordinator Gunvor Brandt, Region 
Midtjylland, Konst. Ledende psykolog Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland, psykolog Karen 
Holst, Region Syddanmark, Psykolog Pusjka H.L. Cohn, Selskab for Psykopatologi hos Børn og 
Unge, fuldmægtig Stine Whitehouse, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen (referent). 
 
Referat fra uddannelsesrådets møde den 20. maj 2010 blev godkendt. 
 
1. Status fra Regionerne inkl. revideret procesplan: 
 
Region Nordjylland: Der har været afholdt implementeringsmøde i Region Nordjylland. Man er 
gået i gang med at udarbejde uddannelsesprogrammer. Der er lavet udkast til uddannelsesprogram 
for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Ditte skal lave udkast til uddannelsesprogrammer for 
børne- og ungeområdet.  
 
Region Syddanmark: Der har været afholdt møde lokalt på Augustenborg samt møde med 
efteruddannelsesrådet i regionen, hvor bl.a. kursusafdelingen i Risskov fortalte om deres 
planlægning af kurser. 
 
Region Sjælland: Der har været afholdt møde med den lægelige chef i psykiatriledelsen samt den 
nye kontaktperson fra regionen. Man er begyndt at arbejde på uddannelsesprogrammer og efterlyser 
en skabelon hertil. Man efterlyser desuden koordinering mellem regionerne på landsplan 
vedrørende hvor mange meritvurderede ansøgere, der skal igennem supplerende uddannelse.  
 
Region Midtjylland: Intet nyt fra Region Midtjylland.  
 
Region Hovedstaden: Jack sidder med i to arbejdsgrupper i Region Hovedstaden. Den ene står for 
selve gennemgangen af målbeskrivelsen og for hvordan den skal omsættes i praksis, hvormed 
menes udarbejdelse til indhold af en funktionsbeskrivelse. Man ønsker koordinering af udarbejdelse 
af funktionsbeskrivelse for en specialpsykolog på landsplan. Den anden arbejdsgruppe (to 
uddannelsesansvarlige overlæger og to psykologer) er i gang med at beskrive uddannelsesforløbene, 
hvilket besværliggøres af, at målbeskrivelsen endnu ikke er godkendt.  
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Orientering fra sekretariatet vedr. revideret procesplan: Stine orienterede om den reviderede 
procesplan samt møde i Sundhedsstyrelsen den 9. juni 2010 vedrørende udarbejdelse af 
bekendtgørelsen. Det blev endvidere oplyst, at bekendtgørelsen kommer i høring i løbet af august 
måned. Man efterlyste, hvor bekendtgørelsen kommer i høring. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende 
oplyst, at dette endnu ikke er endeligt besluttet, men at man laver en bred høring.  
 
 
1.a. Forskning 
 
Der blev spurgt til, hvem der skal godkende forskningstræning. Det blev nævnt, at det bør være 
vejleder, der godkender. Det blev drøftet hvorvidt der skal være en forskningsvejleder. Sekretariatet 
undersøger, om der er truffet nogle beslutninger herom på nuværende tidspunkt, og hvis ikke, hvem 
der har kompetencen til at besluttet. Opfølgning på næste møde.  
 
2. Vurderingspraksis og Hvidbog 
 
Vurderingspraksis:  
 
a. Kan praksis og supervision give merit for krav til supplerende teoretisk uddannelse?  
Det kan det godt, da der skal ske en individuel vurdering af den enkelte meritansøger.  
 
b. Kan der dispenseres fra kravet om praksis indenfor både børne- og ungdomsområdet og kravet 
om at der ikke kun er praksiserfaring fra et specialafsnit?  
Der skal tages stilling i forhold til den enkelte ansøgning. Afgørelsen kunne lyde på, at 
vedkommende skal have et eller flere superviserede forløb eller fokuseret ophold indenfor det 
område, hvor pågældende mangler uddannelse.  
 
c. Merit for teori og de fremtidige opsamlingskurser? 
Der skal gøres opmærksom på, at man godt kan søge hele kurser, selvom man evt. har opnået delvis 
merit på et område. Særligt relevant indenfor de store områder; psykopatologi, psykologisk 
behandling og ledelse.  
 
d. Praksiskravet? 
Ansættelser som ikke er en del af specialistuddannelsen kan give merit efter konkret individuel 
vurdering. Gælder dette også ansættelser udenfor psykiatrien eller på ”kanten” af psykiatrien, fx 
socialpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatriske ydelser i privat regi?  
Der skal ske en konkret individuel bedømmelse af kvalifikationer, men eventuelt kan man fastsætte 
en tommelfingerregel om, at eksempelvis praksiserfaring indenfor socialpsykiatrien giver merit ud 
fra en % sats i forhold til erfaring fra psykiatrien.  
Uddannelsesrådet ønsker at lægge en tilbageholdende praksis på området.  
 
e. Mindstekrav? 
Hvor langt skal man være for at kunne søge merit? 
Punktet udsættes til næste møde, medlemmerne bedes forinden overveje spørgsmålet.  
 
f. Hvem kan søge merit?  
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Det kan alle, der opfylder kriterierne herfor, uagtet om man aktuelt er ansat i psykiatrien eller ej.  
 
Hvidbog: 
Med Hvidbog menes en samling af konkrete afgørelser, der kan danne præcedens for fremtidige 
vurderinger. Det blev besluttet, at  Pusjka og Annette er tovholder for Hvidbog i 2010 samt at 
sekretariatet samler input til Hvidbog og sender til godkendelse hos tovholderne.  
 
 
3. Gennemgang af ansøgninger i gruppe 2 
 
Følgende ansøgninger blev gennemgået: nr. 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. 
 
De foreløbige vurderinger fremsendes i separat skrivelse, da konkrete individuelle vurderinger ikke 
bør fremgå af referatet. Vurderingerne er interne og må ikke videreformidles.  
 
Det blev besluttet, at der på de næste møder skal gennemgås flere ansøgninger. Makkerparrene skal 
sende foreløbige vurderinger til Stine. Vurderingerne skal formuleres i samme form som de 
vurderinger, der er nedskrevet i separat skrivelse for ovenstående ansøgere.   
 
Det blev besluttet, at meritafgørelserne skal have en gyldighedsperiode på 5 år, således at 
gennemførelse af samtlige aktiviteter skal være afsluttet indenfor 5 år. Dette vil desuden blive vendt 
med uddannelsesrådet for psykiatri, da det vil være hensigtsmæssigt, at man har samme praksis.  
 
4. Kurser 
 
Gunvor skal til møde med kursusudviklingsafdelingen den 12. juli. Her deltager formanden fra 
voksenområdet samt Jan Greve fra sekretariatet.  
 
Uddannelsesrådet ønsker at blive involveret i indholdet af de kommende kurser. Man ønsker at 
modtage materiale omkring kurserne i god tid inden næste møde den 19. august, hvor kurser er på 
dagsordnen. Uddannelsesrådet ønsker desuden at være til stede som kursusansvarlig på de første 
kurser. Gunvor viderebringer dette på mødet den 12. juli.  
 
Uddannelsesrådet vil gerne til inspiration se kursusbeskrivelser for de specialespecifikke kurser for 
læger i hoveduddannelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri. 
Information herom (herunder hovedkursusleder) kan findes på: http://www.bupnet.dk/page23.aspx  
 
Til inspiration findes endvidere Sundhedsstyrelsens vejledning om specialespecifikke kurser, se: 
http://www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/V
ejl_spec_kurser.ashx  
 
5. Fremtidige aftaler 
 
Makkerparrene laver udkast til vurderinger til mødet i september. Ansøgningerne medbringes også 
til næste møde i august, såfremt der bliver tid hertil.  
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Næste møder i uddannelsesrådet er: 
 
19. august i Århus - hovedtema er kurser 
22. september i København 
25. oktober i Viborg  
 
 
6. Evaluering af mødet 
Man er glad for, at der er etableret et landsdækkende uddannelsesråd frem for et lokalt, og der er 
stor tilfredshed med gruppen og de hidtil afviklede møder.  
 
 
Viborg, den 2. juli 2010 
Stine Whitehouse 
 


