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Referat af  

møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri 

Onsdag den 24. august 2011 kl. 9.30 – 15.30 
 
 
Til stede: 
Annette Anbert, formand, Region Sjælland (AA) 
Jack Bymann, Region Hovedstaden (JB) 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland (GB) 
Karen Holst, Region Syddanmark (KH) 
Pusjka Helene Cohn, Selskab for psykopatologi hos børn og unge (PHC) 
Dennis Lind, Dansk Psykolog Forening (DL) 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykolog uddannelsen (ref) 
 
Afbud: 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland (DLV) 
 
1. 9.30-9.40 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
AA bød velkommen. 
 
2. 9.40-10.00 Orienteringspunkter ved formanden og sekretariatet 
    - orientering om møde den 1. juli 2011 med Center for Kompetenceudvikling (CfK) om 
tilrettelæggelse og gennemførelse af kurser v/ formanden 
 
Referat: 
AA orienterede om møde den 1. juli med Cf K, sekretariatet og formændene.  Der er etableret 
et samarbejde mellem „voksen udvalget“ og B og U udvalget om ledelseskurset.  
Kurset vedr. Biologiske behandlingsmetoder er næsten færdigt.    
De to kurser forventes opslået sidst på efteråret 2011. Udfordringerne i forhold til 
ledelseskurset  ligger i at finde de relevante oplægsholdere, da CfK ikke nødvendigvis har 
tilstrækkelig ekspertise indenfor psykiatrien.  
 

- afklaring af kravet om 200 timers supervision for ansøgere i gruppe III  v/sekretariatet 
 
Referat: 
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Nogle ansøgere, som har modtaget brev om merit, har efterfølgende stillet spørgsmål ved 
kravet om dokumentation for 200 timers supervison (det gælder ansøgere i gruppe III).   
Kravet tager udgangspunkt i beskrivelsen/rapporten for specialpsykolog-uddannelsen, som 
Danske Regioner har udarbejdet.  
 
Formulering om antallet af timer i meritafgørelserne revideres, da det giver lidt forvirring hos 
nogle modtagere af meritafgørelser. Sekretariatet følger op på dette. 
 
Generelt i relation til drøftelse af antal timers supervision  er udvalget opmærksom på, at der 
er tendens til forskellig praksis i regionerne, men at anbefalingerne fra rapporten fra Danske 
Regioner følges.  
 

- opslag af forløb i psykiatrien v/sekretariatet 
 
Referat: 
Ordinære forløb i psykiatrien er opslået den 15. august på Psykologforeningens hjemmeside 
og i Psykolog Nyt den 19. august. Desuden er kontaktpersonerne opfordret til at lægge 
opslaget på de respektive regioners hjemmesider. Der er dead-line for ansøgning den 1. 
september. 
 
3. 10.00 – 11.30 Godkendelse af uddannelsessteder og uddannelsesprogrammer, Region 
Syddanmark – ansøgninger fra børn og unge psykiatrien i Esbjerg og børn- og unge 
psykiatrien i Odense vedlagt. Ansøgningerne behandles i plenum 
 
Referat: 
Odense 
Udd.sted: fint beskrevet med alle kompetencer. Obs! 1 times supervision om ugen i ansøgning 
om udd.sted og 1 time hver 14. dag i udd.programmet. Sekretariatet følger op på dette.  
 
Program: 
Anvarsfordeling: 
Vejledning og supervision: tilstrækkeligt beskrevet, – ikke relevant med navne på vejledere 
og supervisorer. 
Ikke relevant med at tidsbestemme de enkelte moduler. Rækkefølgen underordnet.  
Betegnelsen betænkning bør ændres til bekendtgørelse.  
Læringsstrategier: Opsætning tydelig  
God model med vejledning og individuel supervision. 
 
Evalueringsstrategi: tilstrækkelig fint 
Focuseret ophold i voksen: henstilles til at det udvides til 4 uger. 
 
Udd.udvalget godkendte ansøgning om uddannelsessted samt udd.program.  
 
Esbjerg 
Udd.udvalget har følgende bemærkninger til ansøgningerne: 
Udd.sted: Der bør foreligge en plan, således det sikres at den udd. ansvarlige psykolog er 
godkendt specialpsykolog, alternativt at der er plan for hvordan pågældende kan opnå 
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kvalifikationer, der kan ligge til grund for meritoverførsel. Beskrivelse af stedet er dog 
formelt godkendt.  
 
Udd.Program: Ikke tilstrækkeligt beskrevet. Udd. Udvalget vil anbefale at afsnittet kan tage 
kontakt til de øvrige godkendte steder i Region Syddanmark, for inspiration. 
Ansvarsfordeling: ikke tilstrækkeligt beskrevet, der mangler funktionsbeskrivelse for 
udd,vejleder, hovedvejleder og ansvarsfordeling for disse. Der kan med fordel tages kontakt 
til de øvrige godkendte steder i Region Syddanmark, enten Augustenborg eller Odense til 
inspiration. 
  
Supervisionsforhold: Vejledning bør inddrages. 
 
Frist for indsendelse: 19. September 2011.  
 
Sekretariatet har meddelt kontaktpersonen i Region Syddanmark om udd.udvalgets afgørelser. 
 
 
4. 11.30 – 12.00 Behandling af indkommen klage over meritafgørelse.   
SST ønsker en redegørelse fra udvalget vedr. den trufne afgørelse. Behandlingen foregår i 
plenum.  
Vedlagt som bilag: - oprindelig ansøgning, brev om meritafgørelse samt indsigelse. 
  
Referat: 
Punktet er behandlet fortroligt. Udd.udvalgets redegørelse er sendt til SST, som har lovet at 
behandle indsigelsen snarest. 
 
12.00 – 12.45 Frokost 
 
5. 12.45 – 14.00 Meritvurderinger 
På baggrund af de udsendte meritafgørelser er der indkommet supplerende dokumentation på 
enkelte ansøgninger. Desuden ønskes to ansøgninger fra første vurderingsrunde vurderet.  
 
Referat: 
Alle ansøgere er behandlet fortroligt. Sekretariatet har sendt meddelelse til ansøgere om 
udvalgets ønsker/afgørelser. 
 
Udvalget behandler supplerende dokumentation fra tidl. ansøgere fortløbende.  
 
6. 14.00 – 14.45 Kurser  
– formanden vil redegøre for seneste udvikling vedr. kurset i ledelse samt kurset i biologiske 
behandlingsmetoder (målbeskrivelse og program er mailet til udvalget den 17. august) 
Desuden orientering om kurset for de udd.ansvarlige – program vedlagt. 
 
Referat: 
Det aktuelle oplæg til ledelseskurset, som det nu er udformet i et samarbejde mellem voksen 
udvalgets formand og b&u udd. formand fremsendes snarest til udvalgets medlemmer. Dette 
oplæg er meget i lighed med tidligere rundsendte og kommenterede oplæg vedr. dette kursus.  
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Meritkurset i psykopatologi III er ved at blive beskrevet, GB og DL er primære kræfter i at få 
dette kursus beskrevet. Deres oplæg rundsendes til udd. udvalget, og som vanligt herfra via 
formanden for SPBU til SPBU’s styrelse for kommentarer .   
 
Information fra sekretariatet:  
CfK har ikke nødvendigvis tilstrækkelig viden indfor psykiatri og børn- og unge psykiatri til 
at kunne tilrettelægge det faglige indhold i kurserne. De har derfor foreslået en model a la 
kurset for de udd.ansvarlige, hvor PHC har været den faglige sparringspartner. CfK vil 
udfærdige et notat om modellen, som de vil fremsende til udd.udvalget til næste møde.  
 
Udvalget drøftede forhold vedrørende sammenhæng mellem opslag af merit forløb i 
regionerene og etablering af de nødvendige kurser.  
 
7. 14.45 -15.30 Spørgsmål til Rådet for Specialpsykolog uddannelsen til møde den 15. 
september 2011. 
Spørgsmål om dimensionering – punktet er dagsordenssat.  
Orientering fra de to formænd om den aktuelle status. Herunder  fokus på de formentlig 
snarligt opslåede merit forløb.  
 
8. Evt. 
Udsendelse af udd.beviser til godkendte specialpsykologer – den engelske oversættelse bør 
rettes, så det fremgår at beviset gælder for Spec. udd. i børne og ungdomspsykiatri og ikke 
voksenpsykiatri. Sekretariatet undersøger sagen. 
 
Ændringer i udd.programmer ordnes lokalt, når der er tale om mindre tilpasninger. Nyeste 
program skal foreligge i sekretariatet. Sekretariatet følger op på dette. 
 
Næste møde i udvalget afholdes den 27. september 2011 kl. 9.30 i Danske Regioner. 

 
 
  


