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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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 24. november 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. 17. november 2010 kl. 9:30-20:00 
 
Mødet blev afholdt på Quality Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. 
 
Til stede: Helena Louise Cohn (SPBU), Dennis Lind (DPS), Anette Anbert (Region Sjælland, 
fmd.), Karen Holst (Region Syddanmark), Gunvor Brandt (Region Midtjylland), Jack Byman 
(Region Hovedstaden) og Stine Whitehouse og Rikke Vinding (Sekretariatet for 
Specialpsykologuddannelsen). 
 
Ditte Lammers Vernal (Region Nordjylland) havde meldt afbud. 
 
 

1. 9:30-9:45 Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 
Det blev drøftet om punkt 4 burde udskydes til efter bekendtgørelsen er trådt i kraft, eventuelt først 
efter målbeskrivelserne er endeligt godkendt. For at have overblik over hvor mange der ville kunne 
blive direkte meritoverført, ville det være en fordel at gennemgå gruppe I nu. Omvendt ville det 
ikke være forsvarligt at træffe afgørelser før det juridiske grundlag er endeligt. Det blev besluttet, at 
gruppe I bliver gennemgået under punkt 4, for at klarlægge hvilken supplerende dokumentation, 
ansøgerne skal bedes indsende. Punktet vil blive endeligt behandlet på senere møde. Ellers er 
dagsorden godkendt. 
Referat fra mødet d. 25. oktober blev godkendt. 
 

2. 9:45-10:00 Status fra Sekretariatet, herunder godkendelse af skabelon til meritsvar 
Sekretariatets udkast til skabeloner til meritsvar er vedhæftet dagsordenen. Skabelonerne er 
kommenteret af Annette Anbert og Pusjka Helene Cohn over mail og ønskes godkendt af 
rådet.  

Sekretariatets udkast til svar til meritansøgere, der tidligere er blevet gennemgået af Pusjka og 
Annette, blev godkendt af rådet. 
 
Der er blevet afholdt møde i det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Psykiatri d. 5. november 2010, hvor ansøgninger om godkendelse af uddannelsessteder blev 
behandlet.  
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Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 

 

Sekretariatet er i gang med at udarbejde vejledninger til uddannelsesprogrammer  
som en del af porteføljen, som vil blive vedhæftet breve til regionerne med  
rådets vurdering af uddannelsessteder, samt en specifik vejledning til den enkelte  
region om udarbejdelse af uddannelsesprogrammer og evt. manglende dokumentation  
i ansøgningerne om godkendelse af uddannelsessteder. 
Det har været nødvendigt, at revidere procesplanen endnu en gang, da arbejdet med 
målbeskrivelserne er nødt til at være færdig og godkendt af Sundhedsstyrelsen inden processen med 
meritsvar, udarbejdelse af uddannelsesprogrammer, godkendelse heraf og derefter stillingsopslag og 
hele ansættelsesprocessen kan gennemføres. Revideret procesplan er vedhæftet referatet, skønt 
denne ikke er officiel endnu – det er derfor kun til internt brug i rådet. Det skal understreges, at de 
første meritkurser forventes at blive påbegyndt i juni 2011, med ledelseskurset som det første 
udbudte meritkursus.  
 

3. 10:00-10:15 Runden rundt – kort status fra regionerne 
I Region Syddanmark er der taget initiativ til at oprette en følgegruppe, hvor B&U bliver 
inddraget. Region Midtjylland har møde d. 25. november 2010 med kontaktpersonen, 
uddannelsesansvarlige og ledelsen. Region Hovedstadens styregruppe og arbejdsgrupper er i 
øjeblikket afventende på bekendtgørelsens ikrafttræden. Der er generelforsamling d. 25. november 
2010 i SPBU, som forsøger at have alle regioner repræsenteret i selskabets arbejde med 
uddannelsen. 
 

4. 10:15-10:45 Meritvurderinger – breddekrav til gruppe I 
Samtlige gruppe 1 ansøgere skal gennemgås med henblik på sikring af, hvorvidt de opfylder 
bekendtgørelsens krav til bredde i forhold til målbeskrivelsen. Punktet kan eventuelt 
udskydes til der foreligger en endelig bekendtgørelse/målbeskrivelse.  

 
Der kan ikke foretages vurderinger af bredden for ansøgere i meritgruppe I før bekendtgørelse og 
målbeskrivelser er endelige. Det blev diskuteret hvilken dokumentation, der vil være nødvendig for 
vurderingen. Sekretariatet udarbejder et standardbrev til meritansøgere i gruppe I, som udsendes 
efter bekendtgørelsen er trådt i kraft. Annette godkender standardbrevet, som skal bede om 
oplysninger om ansættelser i både Børne- og ungeafsnit samt ambulant og stationært behandling og 
erfaring med både udredning og behandling. 
 

5. 11.00-13:00 Meritvurderinger 
Ansøger nr. 37, 42, 40, 41, 43, 45, 46 blev vurderet. 
 
Det blev tilføjet til hvidbogen, at der kan gives merit for psykologisk behandling ved tilstrækkelig 
praksislængde og bredde. Det blev endvidere ført til hvidbogen, at der skal være ekstra fokus på 
behandlingserfaring hos ansøgere med specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi og på 
udredningserfaring hos ansøgere med specialistuddannelses i psykoterapi. 
 
Sekretariatet tilføjer hvilken specialistgodkendelse meritansøgere har på skemaet over foreløbige 
vurderinger. Gunvor gennemgår ansøgere med specialistgodkendelse i klinisk børneneuropsykologi 
for behandlingserfaring. 
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13:00-14:00 Frokost 
 
6. 13:00-18:00 Meritvurderinger (fortsat) 

Pauser holdes løbende efter behov 
Inden meritvurdering af gruppe III påbegyndes, bruges lidt tid på at fastsætte 
minimumskrav for ansøgere i gruppe III. 

 
Ansøger nr. 47, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 63 og 64 blev vurderet, hvorved alle ansøgere i gruppe II 
er blevet foreløbigt vurderet. Ansøger nr. 29 bliver behandlet af Pusjka og Jack og deres vurdering 
diskuteres efterfølgende per mail.  
  
Minimumskriterier for at kunne meritvurdere i gruppe III blev ført til hvidbog. 
 
Ansøger nr. 39, 44 og 60 blev vurderet. Ansøger nr. 81 vil blive prioriteret på næste møde og 
forvurderet af Jack og Dennis. 
 
Der blev byttet sagsbehandler på de ansøgere, hvor der kunne være inhabilitet. Revideret udkast af 
foreløbige afgørelser, hvor mødets vurderinger også er noteret, er vedlagt referatet. 
 
Sekretariatet fremsender en cd-rom med alle ansøgninger og supplerende dokumentation, så 
rådsmedlemmerne har en opdateret og samlet adgang i deres meritvurdering. 
 

18:00-19:00 Aftensmad  
 

7. 19:00-19.30 Udvikling af kurser  
Gruppen vedrørende kurser giver en kort orientering om arbejdet med kurser.  

 
Punktet er udskudt til et senere møde. 
 

8. Eventuelt og aftenkaffe 
Møder 2011 

 
Næste møde afholdes mandag d. 31. januar 2011 10:00-16:00 i København, hvor meritgruppe III 
bliver vurderet. 
 
Herefter er der møde onsdag d. 10. marts 2011 kl. 9:30-16:00 i Middelfart, hvor meritgruppe I 
bliver tjekket for breddekravet samt gruppe III færdigvurderes. 
 
Møde torsdag d. 14. april 2011 kl. 10-16 i Århus vil have godkendelse af uddannelsesprogrammer 
som hovedpunkt. 


