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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for 
Specialpsykologuddannelsen i Børne- og 
Ungdomspsykiatri 
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 29. september 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat af møde i det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri d. 22. september 2010, kl. 10:30-16:30,  
 
Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Mødelokale 11. 
 
Til stede: Annette Anbert (Region Sjælland), Jack Byman (Region Hovedstaden), Karen Holst 
(Region Syddanmark), Pusjka Helene Louise Cohn (SPBU), Gunvor Brandt (Region 
Midtjylland), Dennis Lind (DPF), Ditte Lammers Vernal (Region Nord), Stine Whitehouse og 
Rikke Vinding (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen) 
 

1. Kl. 10:30-10:45 Kort velkomst/godkendelse af referat og dagsorden og status fra 
Sekretariatet 

 
Referatet fra mødet d. 19. august blev godkendt. 
Diskussion af dagsorden: I forlængelse af sidste møde blev der talt om initiativer i forhold til kurser. 
SPBU har grundet over sagen, tidspres har skubbet deadline. Sekretariatet og Pusjka gør 
opmærksom på, at Ib Andersen har lavet en revideret vejledning til meritvurdering, hvilket 
omsendes af Pusjka og kommer på dagsordenen ved næste møde. 
 
Status fra Sekretariatet:  
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til ansættelsesprocedure, som bliver gennemgået og 
formodentlig truffet beslutning om i Psykiatridirektørforum medio oktober. Ansættelsesprocedure 
kommer på dagsordenen til uddannelsesrådets næste møde d. 25. oktober.  
Orientering fra møde med kontaktpersonerne i regionerne d. 16. september 2010, hvor blandt 
andet dimensionering og ansættelsesprocedure blev drøftet.      
Høringssvar til bekendtgørelsen: Ønske om at ledelsesfunktion bliver skrevet ind i 
bekendtgørelsens bestemmelser om funktionsområde for specialpsykologerne er ikke medtaget i 
regionernes fælles høringssvar, da det blev vurderet, at det ikke hørte sig til i en bekendtgørelse. 
Rådets anmodning om at specialpsykologuddannelsen benævnes ’videreuddannelse’ i 
bekendtgørelsen er medtaget i regionernes høringssvar. 
Tilføjelse til Hvidbog: Der tilføjes samme kriterier for krav om ledelseskursus som Rådet for 
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri har vedtaget: Hvis ansøger har erfaring, men ikke tidligere 
deltaget i ledelseskursus, anbefales ansøger at gennemføre ledelseskursus. Hvis ansøger hverken har 
kursus eller ledelseserfaring, skal ansøger gennemføre ledelseskursus. 
Der blev udtrykt ønske om, at der bliver et lukket forum på hjemmesiden, hvor  
rådsmedlemmerne kan logge ind og have adgang til interne arbejdsdokumenter,  
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bl.a. hvidbogen. Sekretariatet undersøger, om dette er muligt.  
 
Statusrunde fra rådets medlemmer: 
Der er en generel tendens til fremgang i arbejdet med ansøgninger om  
godkendelse som uddannelsessteder i regionerne. Der blev givet udtryk for opbakning fra den 
nærmeste ledelse, men at det generelt er en træg proces. Der blev luftet bekymringer for at 
regionerne ikke prioriterer specialpsykologuddannelsen tilstrækkeligt.   
 

2. 10:45-12:15 Meritvurderinger  
Udsat fra sidste møde, og den primære opgave på dette møde. 

 
Meritvurderinger fra tidligere møde (1. juli 2010) blev kort gennemgået,  
Nr. 3: Godkendt 
Nr. 4: Sekretariatet følger op på supplerende dokumentation:  
Nr. 14: Godkendt 
Nr. 15: Sekretariatet følger op på supplerende dokumentation 
Nr. 16: Godkendt 
Nr. 17: Godkendt 
Nr. 18: Godkendt 
Nr. 19: Godkendt 
Nr. 20: Godkendt 
 
Ansøger nr. 21 blev vurderet. Sekretariatet følger op på manglende dokumentation. 
  
 

3. 12:15-13:00 Frokost  
 

4. 13:00-14:00 Meritvurderinger  
 
Ansøger nr. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 blev vurderet 
 

5. 14:00-15:00 Opfølgning på drøftelse med uddannelsesrådet i Risskov  
Uddannelsesrådet kan – før videokonferencen med Uddannelsesafdelingen kl. 15:00 – 
internt i rådet følge op på drøftelsen fra sidste møde, hvor man blev enige om følgende 
model: 
• Uddannelsesafdelingen organiserer kurserne 
• Indhold, form og undervisning (den faglige del): Herom sparrer SPBU og 

uddannelsesrådet, og giver input til uddannelsesafdelingen. 
Ovenstående sikrer en faglig markering af rammerne for kurserne. 

 
Uddannelsesrådet for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri har foreslået at kurset biologiske 
behandlingsmetoder skal være specifikt i stedet for fælles og at der tages nogle timer fra h-
uddannelsens forvaltningsret til ledelseskursus i intro-delen. B&U foreslår, at introduktion i 
biologiske behandlingsmetoder bliver fælles, men at hoveduddannelsen bliver specifik, og er enige 
med Psykiatri i, at forvaltningsret kan inddrages i ledelseskursus i intro-delen. Annette videregiver 
meldingen til Uddannelsesafdelingen. 
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Drøftelse med udgangspunkt i SPBU’s oplæg og BB/AA oplæg omkring  
ledelseskursus: Rådet gennemgik og kommenterede oplægget. Annette videregiver  
kommentarerne til uddannelsesafdelingen. 
  
 

6. 15:00-16:00 Videokonference med Uddannelsesafdelingen i Risskov 
Videokonferencen skal foregå mellem uddannelsesafdelingen i Risskov og 
uddannelsesrådets medlemmer, og er en opfølgning på den drøftelse vi havde ved sidste 
møde. Videokonferencen har således til formål at vi kan holde kontakten med udd. Afd. 
Trods geografien, og være i tæt sparring med dem i denne afgørende del af processen med 
at få etableret kurser. 
Videokonferencen blev aflyst og erstattet af, at arbejdsgruppen omkring kurser taler med 
uddannelsesafdelingen inden næste møde.  
 

7. 16:00-16:20 Drøftelse af oplæg til ledelseskurset fra Birgitte Beckgaard 
Rykket ind under punkt 5 
 
(Indskudt punkt) Rådets bekymringer omkring dimensionering blev vendt med Thomas 
Ibsen Jensen fra Danske Regioner  
Rådet udtrykte, at de mærker en landsdækkende tendens til, at man forsøger at forhale processen 
med implementering. At der måske kun vil blive meritforløb i 2011 kan være godt, da der er 
tidspres, men hvis det er udtryk for yderligere forsinkelse, er det bekymrende. Rådet ønsker via 
Thomas, at sende bekymringen videre til Psykiatridirektørforum. 
 
Thomas nævnte bekendtgørelsens signalværdi om, at uddannelsen er kommet for at blive. 
 

8. Evt. 
 
- Metode og fordeling af meritvurderinger (Gunvor) 
- Uddannelsesansvarlig: håndtering af opgaven (Gunvor) 

Punkterne bliver berørt over mail rådets medlemmer imellem. 
 
Kommende møder: 
 
5. møde d. 25. oktober 2010 
Godkendelse af uddannelsessteder vil være den primære opgave på mødet.  
Videre drøftelse af kurser – Pusjka og Annette taler med uddannelsesafdelingen (Pia Kielberg) 
inden mødet.  
 
6. møde d. 17. november 2010 i Middelfart 9:30-20:00 (spisning fra 19:00-20:00)  
Heldagsmøde til meritafgørelser. 
Sekretariatet sørger for lokaler.   
Sekretariatet fordeler ansøgere i gruppe 3 efter princippet om, at man ikke kan vurdere en ansøger 
fra egen region og med vekslende vurderingsteams. Udsendes hurtigst muligt. 
 


