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Referat 
10. møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og 

Ungdomspsykiatri 
Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10:00-20.00 

Severin Kursuscenter, Middelfart 
 
Tilstede: 
Pusjka Helene Cohn (SPBU), Dennis Lind (DP), Anette Anbert (Region Sjælland, fmd.), Karen 
Holst (Region Syddanmark), Gunvor Brandt (Region Midtjylland), Ditte Lammers Vernal (Region 
Nordjylland) Jack Byman (Region Hovedstaden) samt Birte Mikkelsen og Karen Norberg 
(Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
2. Orienteringspunkter v formanden og sekretariatet 
3. Kursus for uddannelsesansvarlige Specialpsykologer 
4. Godkendelse af uddannelsesprogrammer 
5. Meritvurderinger, Gruppe III 
6. Eventuelt 

 
Ad 1) Velkomst 
Intet 
 
Ad 2) Orientering 

• Meritansøgere har forespurgt forhåndsgodkendelse af kurser, men dette kan ikke 
imødekommes da meritkursernes indhold ikke endeligt er defineret. 

• Processen for meritansøgninger varetages regionalt.  
• Klager over meritvurderinger sendes til Sundhedsstyrelsen. Derpå skal uddannelsesudvalget 

begrunde vurderingen. 
 
Ad 3) Kursus for uddannelsesansvarlige 
Pusjka Helene Cohn er kursusleder ved kurset den 6.-8. september 2011. Der drøftes overvejelser i 
forhold til: 

• Undervisning i emnet vejledning/supervision. Udvalget foreslår Gunvor Brandt 
• Emne og deltagere i paneldebat. Der er enighed om at panelet skal være entusiastisk 

omkring specialpsykologuddannelsen og være på direktionsniveau i psykiatrien. 



��������������������������������������������������	
����	
����	
����	
���������������

����������������

����������������

����������������

���������������������������
 
 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 

 

• Hjemmeopgave? Hjemmeopgaven kan være individuelle uddannelsesplaner 
 
Ad 3) Godkendelse af uddannelsesprogrammer 
Region Nordjylland: Fremlægges af Dennis Lind og Jack Byman 
Region Midtjylland: Fremlægges af Annette Anbert 
Region Syddanmark: Fremlægges af Gunvor Brandt 
Region Sjælland: Ditte L. Vernal 
Region Hovedstaden: Fremlægges af Pusjka Helene Cohn og Karen Holst 
 
Nedenstående tabel viser, hvilke hovedpunkter Regionerne/de enkelte uddannelsessteder har 
medtaget i deres uddannelsesprogrammer 
Region/uddannelsessted Hovedpunkter i uddannelsesprogrammerne: 
(midt), nord, syd, (sjæl), glo 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
 
midt, nord, syd 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
 
 
 
 
 
 
Midt, nord, syd, sjæl, glo, bis 
Midt, nord, syd 
 

Præsentation 
Rollefordeling  
 
Ansvarsfordeling 
 
Definition af hvem der kan være vejleder/supervisor 
Progression 
Evalueringsstrategier 
Læringsstrategier 
 
Evaluering af uddannelsessteder 
Supervision/vejleding – beskrivelse af antal timer samt formen 
Klar beskrivelse af fokuseret ophold  
 Opstilling af forløb – med farveangivelse 
 Forklaring af anvendte termer 
 Forskningsvejledning – PhD. Angivelse af 
placering i forløb 
  
 
Forskningsvejledning. 
Dimensionering 

 
Med undtagelse af Odense og Esbjerg godkendes alle uddannelsesprogrammer med følgende 
bemærkninger: 

• Rollefordeling - formulering om ansvar. I uddannelsesprogrammet for Region Nordjylland 
s. 8 er en udmærket beskrivelse som med fordel kan bruges i de andre regioner 

• Sekretariatet skriver til regionernes kontaktpersoner at seniorpsykologer kan optræde som 
vejleder eller supervisor. Udvalget anbefaler, at vejleder eller supervisor er 
specialistgodkendt eller er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.  

• Fælles opmærksomhed på brugen af begreberne psykisk sygdom versus psykisk lidelse. Det 
er valgfrit men bør være stringent i uddannelsesprogrammerne 
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• I forhold til opnåelse af målbeskrivelsen beslutter udvalget, at fokuseret ophold i 
voksenpsykiatri er af 4 ugers varighed og der henstilles til at studieophold vedr. spædbørns- 
mor/barn relation er 1 uge. 

• I det omfang den uddannelsessøgende i sit uddannelsesforløb ikke er tilknyttet et døgnafsnit, 
hvor man får kontakt med akutte opgaver skal uddannelsesansvarlige specialpsykolog 
etablere studiebesøg på psykiatrisk skadestue. 

• Rollefordelingen på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og Glostrup. Der 
henvises til en lokal funktionsbeskrivelse/instruks som ikke er tilgængeligt for alle (side 10). 
Denne bør være tilgængelig på webside eller uddybes i uddannelsesprogrammet. 

• Odense og Esbjerg er endnu ikke er godkendt som uddannelsessted og skal indsende 
grundigt beskrevet uddannelsesprogram, angivelse af uddannelsesansvarlige samt ansøgning 
om at blive godkendt som uddannelsessted. Sekretariatet informerer kontaktpersonen herom. 

 
Ad 4) Meritvurderinger, Gruppe III 
Målet er at færdiggøre gruppe III inden sommerferien. De meritvurderinger der mangler efter mødet 
færdiggøres via mailkorrespondance.  

 
Ad 5) Eventuelt 
Der opstartes en mailkorrespondance med spørgsmål til Rådet. Bl.a. med spørgsmål om indsatsen 
for at specialpsykologer faktisk får de ”nye” opgaver der ligger i kompetencerne, hvor mange 
specialpsykologer regionerne agter at ansætte samt hvordan Rådet vil arbejde for brugen af 
specialpsykologer i psykiatrien og for indholdet af specialpsykologernes arbejdsopgaver. 
 
Efterårets møder er som følger 
Møde den 24. august klokken 09.30-15.30 København (punkt til dagsordenen godkendelse af 
Esbjerg og Odense) 
Møde den 27. september klokken 09.30 – 14.45 København 
Møde den 1. december 09.30 – 15.30 Aarhus 
Sekretariatet bestiller lokaler til møderne 

 


