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Referat af  

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

Tirsdag den 27. september 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) 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland (DLV) 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykolog uddannelsen (ref) 
 
1. 9.30-9.40 Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
v/formanden 
AA bød velkommen og udvalget fik justeret referatet fra sidste møde. 
 
2. 9.40-10.10 Orienteringspunkter ved formanden og sekretariatet 
 - orientering om kurset for de udd.ansvarlige v/ formanden 
Godt kursus var der enighed om. 
 
- orientering om møde i Rådet v/formanden 
Orientering om mødet den 15. september i Rådet for specialpsykolog-uddannelsen. 
Udd.udvalget er opmærksom på at dimensionering for specialpsykolog uddannelsen i de 
kommende år behandles i god tid. Referat fra rådsmøde er på vej.  
 
- orientering om ansættelser på ordinære forløb i voksenpsykiatrien v/sekretariatet 
Der indkom 43 ansøgninger til 20 opslåede uddannelsesstillinger. Ansøgningerne er fordelt 
således: 
Region Hovedstaden: 20 ansøgninger til 4 stillinger 
Region Sjælland: 14 ansøgninger til 4 stillinger 
Region Syddanmark: 10 ansøgninger til 6 stillinger 
Region Midtjylland: 16 ansøgninger til 3 stillinger 
Region Nordjylland: 5 ansøgninger til 3 stillinger 
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3. 10.10 – 10.30 Godkendelse af uddannelsesprogram, Region Syddanmark – ansøgning 
fra børn og unge psykiatrien i Esbjerg er vedlagt. Ansøgningen behandles i plenum 
 
Esbjerg 
Udd.Program:  
Udd.udvalget godkendte programmet med følgende bemærkninger: 
- den uddannelsessøgende psykolog skal under sit udd.forløb være ansat ved en enhed/teams 
med speciallæge/psykolog med specialistgodkendelse, alternativ erfaren psykolog. 
 
- Udd.ansvarlig specialpsykolog skal være meritvurderet inden funktionen starter. 
 
Sekretariatet meddeler kontaktpersonen i Region Syddanmark om udd.udvalgets afgørelse. 
 
4. 10.30 – 12.00 Behandling af meritafgørelser  
Punktet er behandlet fortroligt.  
 
Kvalitetssikring af meritvurderinger: 
Sekretariatet checker med makkerparret (og formand) inden udsendelse. Meritafgørelser 
vurderes fortløbende indtil årets udgang.  
 
12.00 – 12.45 Frokost 
 
5. 12.45 – 13.30 Drøftelse af oplæg til opslag af uddannelsesstillinger, børne- og 
ungepsyk. 2012. 
 
Sekretariatet havde til mødet udarbejdet et forslag til tidsplan. Udvalget godkendte tidsplanen. 
Udvalget mødes den 18. april 2012 i Kbhn til gennemgang af de indkomne ansøgninger. 
 
6. 13.30 – 14.15 Kurser  
Psykopatologi III: 
Drøftelse af fordeling af indhold. GB (og DL) arbejder videre med oplægget. 
 
CfK har udarbejdet et Flow-chart for kurser, ordinære såvel som meritkurser. Udvalget var 
bedt om at forholde sig til sammensætningen i kursusforløbene samt komme med forslag til 
kontaktpersoner. 
 
Forslag til kontaktpersoner, Ordinære kurser b&u: 
Psykologiske behandlingsmetoder og neuropsykologiske undersøgelsesmetoder: 
JB+AA+DLV 
Forslag til kontaktpersoner vedr. meritkurserne afventer afgørelse på regionernes meritforløb. 
 
Forslag til samarbejdsaftale: 
CfK har udarbejdet et forslag til rolle/opgavefordeling i forbindelse med kursernes udvikling 
og gennemførelse. Udvalget drøftede forslaget. CfK står for det praktiske og kontakt til 
undervisere. Skal have fagligt in-put fra udd.udvalg og det faglige selskab. En gennemgående 
person på hver kursus, dog hensigtsmæssigt at en rep. fra udd.udvalg er med ved de første 
kurser.  
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Udkast til justering af forslaget – PHC og DLV udarbejder justering snarest. PHC checker 
med selskabets styrelse. 
 
7. Evt. 
Kliniske retningslinier 
 
Næste møde i udvalget holdes den 1. december 2011 kl. 9.30 i Region Midtjylland, 
Regionshuset Århus. 
 
Møder 1. halvår, 2012: 
 
1. marts 2012 – forsøges afholdt som videomøde i henholdsvis Århus (Regionshuset) og 
København (Danske Regioner). 
 
18. april 2012 hos Danske Regioner, København

  


