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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 

 

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

 
Referat fra møde i det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri d. 25. oktober 2010 kl. 10:00-16:00 
 
Mødet blev afholdt i Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale C1, kælderen 
 
Til stede: Pusjka Helene Cohn (SPBU), Annette Anbert (Region Sjælland, fmd.), Jack Byman 
(Region Hovedstaden), Ditte Lammers Vernal (Region Nordjylland), Dennis Lind (DPF), 
Karen Holst (Region Syddanmark), Stine Whitehouse og Rikke Vinding (Sekretariatet). 
Gunvor Brandt (Region Midtjylland) ankom 11:30. 
 
Der blev indledningsvist talt om procedure og principper når rådsmedlemmerne blive bedt om at 
holde oplæg uden for egen region, omkring specialpsykologuddannelsen. Uddannelsesrådet finder 
at regionens eget rådsmedlem bør varetage oplæg i egen region.  
 

1. 10:00-10:15 Godkendelse af referat fra mødet d. 22. september 2010, samt godkendelse 
af dagsorden 

Referatet og dagsorden blev godkendt. Der blev spurgt til hvad betegnelsen af 
specialpsykologuddannelsen som videreuddannelse i bekendtgørelsen betyder. Det menes at være 
en højnelse af uddannelsen. Det er forkert at der står ’videregående uddannelse’ i referatet i stedet 
for ’videreuddannelse’ – Sekretariatet har efterfølgende rettet dette, rettet referat fra d. 22. 
september vedlægges dette referat. 
 

2. 10:15-10:45 Runden rundt – status i regionerne 
Region Syddanmark: Man har arbejdet med ansøgning om godkendelse af uddannelsessted. Ellers 
intet nyt. 
Region Sjælland: Man har arbejdet med ansøgning om godkendelse af uddannelsessted, med 
opbakning fra afdelingslægen. Der er omstrukturering i regionen generelt, hvilket på sigt vil ændre 
det billede, der er beskrevet i ansøgningen. Der er afholdt møde med regionens kontaktperson, og 
med medlemmet af Uddannelsesrådet for Psykiatri. 
Region Nordjylland: Der har været afholdt møder omhandlende ansøgning om godkendelse af 
uddannelsessteder. Ditte har været forfatter til ansøgningen med løbende kommentering fra 
styregruppen. Ditte er tilfreds med forløbet. Der skal afholdes møde om, hvordan psykologerne i 
regionen kan blive orienteret om specialpsykologuddannelsen. 
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Region Hovedstaden: Jack har deltaget i arbejdsgruppen, der udarbejdede  
ansøgningen (udvalget bestod af tre centre, tre uddannelsesansvarlige læger til  
sparring, psykologfaglige personer og regionens kontaktperson). Regionens  
kontaktperson skrev ansøgningen på baggrund af disse møder. Arbejdsgruppens  
produkter har været vendt i styregruppen (med repræsentanter fra B&U og Psykiatri, 4 fra hver), 
med direkte kontakt til Psykiatridirektørledelsen. Høring af psykiatrien er sket sent i dette styrede 
forløb. 

 
3. 10:30-11:00 Orientering fra Sekretariatet om seneste nyt samt Psykiatridirektørforum 

medio oktober (ansættelsesprocedure og dimensionering) 
Psykiatridirektørforum 14.-15. oktober 2010: Der bliver ikke ordinære forløb indenfor B&U i 2011, 
men region Syddanmark har prioriteret 4 ordinære forløb, så der på voksenområdet kan opstartes 
ordinære forløb i 2011. Regionerne forventer tilsammen at kunne have 18 ordinære forløb med 
opstart i 2011 i Psykiatri. Regionerne forventer desuden at iværksætte 18 meritforløb indenfor B&U 
i 2011. 
 
Sekretariatet taler med Danske Regioner om de 18 meritpladser, herunder håndtering af meritkurser. 
For at få et overblik over behovet for meritkurser udarbejder sekretariatet en oversigt over 
kursusbehov på baggrund af de foreløbige afgørelser, så denne hurtigt kan opdateres ved den videre 
meritvurdering. Oversigten vedhæftes referatet. 
 
Det blev diskuteret i uddannelsesrådet hvad grundlaget er for regionernes dimensionering, og 
hvordan man fra uddannelsesrådet eventuelt kunne rådgive regionerne i forhold til uddannelse af 
meritansøgere. Færdiguddannede specialpsykologers fremtidige rolle i psykiatrien blev diskuteret.  
 
Ansættelsesproceduren indstillet af Sekretariatet blev godkendt på Psykiatridirektørforum. 
Dagsordenspunktet fra Psykiatridirektørforum er vedhæftet referatet. Rådet skal i den forbindelse 
udarbejde en faglig profil for specialpsykologer i Børne- og Ungdomspsykiatri. 
 
På mødet i Psykiatriledelseskredsen d. 29. september 2010 blev Specialpsykologuddannelsen 
diskuteret, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal drøfte en fælles regional 
beskrivelse af hovedprincipper, snitflader til andre faggrupper samt kompetenceniveau for 
specialpsykologer. 
 

4. 11:15-12:15 Godkendelse af uddannelsessteder 
Indledningsvis blev processen med behandling af ansøgningerne drøftet. Ditte har lavet et 
arbejdspapir for at få overblik, som bruges som udgangspunkt. Regionens repræsentant introducerer 
regionens ansøgning, hvorefter rådet diskuterer ansøgningen. Til sidst kan regionens repræsentant 
komme med kommentarer igen. Dokument med rådets generelle kommentarer og diskussioner, 
samt skematisk oversigt over regionernes ansøgninger vedhæftes referatet. Annette Anbert rådgiver  
Sekretariatet i forhold til at formulere svar til regionerne. 
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Uddannelsesprogrammer er ikke med i ansøgningerne, og vil blive behandlet i  
rådet på et senere tidspunkt.  
 
Region Nordjyllands ansøgning om godkendelse af uddannelsessted blev behandlet. 

 
12:15-13:00 Frokost 
 
5. Fortsat: 13:00-14:45 Godkendelse af uddannelsessteder  

Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Hovedstadens 
ansøgninger om godkendelse af uddannelsessteder blev behandlet.  
Skematisk oversigt over behandlingen af alle ansøgninger vedhæftes referatet. 

 
6. 14:45-14:55 Ib Andersens nye retningslinjer for meritvurdering (modtaget fra Pusjka)  

Rådet godkendte Ib Andersens vurdering af nødvendige supplerende kurser. Sekretariatet har 
efterfølgende opdateret de relevante dokumenter (ansøgningsskema og oversigt over supplerende 
meritkurser) på www.specialpsykologuddannelsen.dk  
 
Det indføres i hvidbogen, at rådet har vedtaget det samlede dokument som grundlag for 
meritvurderingen. 
 

7. 14:55-15:30 Udkast til forretningsorden  
Sekretariatets udkast til forretningsorden diskuteredes og rådets kommentarer vil blive indført i et 
nyt udkast, som tages op på et senere møde. Forretningsordenen kan ikke endeligt godkendes, før 
bekendtgørelsen træder i kraft. 
 

8. 15:30-16:00 Videre proces for målbeskrivelser  
Sekretariatet er blevet gjort opmærksomt på, at der i Sundhedsstyrelsen blev afholdt tre møder i maj 
2010, hvor målbeskrivelserne blev diskuteret. Sekretariatet undersøger hvilken karakter referaterne 
herfra har og om rådet må benytte dem i deres videre arbejde med målbeskrivelserne.  
 
Rådet drøftede endvidere antallet af kursustimer i specialpsykologuddannelsen. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der gennemgår målbeskrivelserne og laver forslag til eventuelle 
ændringer i målbeskrivelsen. Annette, Ditte og Jack meldte sig til arbejdsgruppen. Det aftales 
internt i arbejdsgruppen hvordan arbejdet varetages. Et dokument forventes klar til kort drøftelse på 
mødet d. 17. november 2010. 
 
Emner i målbeskrivelserne, der skal diskuteres: 

- Supervision 
- Retspsykiatri  
- Forældremyndighedserklæringer 
- Søvnforstyrrelser 
- Renlighedstræning 
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Krav til supervision og vejledning diskuteredes i forbindelse med de breve, der skal sendes ud til 
regionerne om supplering af ansøgninger om godkendelse af uddannelsessteder. Det blev aftalt, at 
dette er en del af et uddannelsesprogram, og at en endelig beslutning om hvad supervision og  
vejledning indebærer, er en del af arbejdet med målbeskrivelserne. 
 

9. 15:45-16:00 Evt. 
 
Der blev kort diskuteret gruppe III og hvordan disse ansøgere kan vurderes. Ditte sender forslag til 
mindstekrav som diskuteres medlemmerne imellem på mail.  
 

- Kurser (Annette, Gunvor) 
Se de omsendte kommentarer fra mødet med Uddannelsesafdelingen i Risskov. 
 

- Fordeling af gruppe III: 
Ved habilitetsproblemer byttes internt mellem rådets medlemmer. Eventuelle ændringer i 
fordelingen meddeles Sekretariatet. 
 
Møder for første halvår 2011 aftales på mødet d. 17. november 2010.  
 
Sekretariatet kan efter mødet oplyse at det ikke vil være muligt at oprette et internt område på 
www.specialpsykologuddannelsen.dk til vidensdeling internt i rådet og mellem de to 
uddannelsesråd. Korrespondancen må fortsat foregå som hidtil. 
 
 
 
Referent: Rikke Vinding,  
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.  


