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Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

 15. december 2011 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 – 15.00 

Mødet holdes i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N 
 
Deltagere: Annette Anbert, Jack Byman, Ditte Lammers Vernal, Karen Holst, Dennis Lind og 
Karen Norberg (ref) 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 
2. Besøg fra Center for Kompetenceudvikling (CFK) v/Bettina Hansen og Sanne Graabech 
3. Orienteringspunkter v/ formanden og sekretariatet 
4. Psykopatologi-kurset 
5. Meritvurderinger  
6. Beslutning om deltagelse fra udvalget ved meritkurser og introduktionskurser  
7. Udspil om kompetencekort  
8. Eventuelt. 

 
Referat: 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat 
Ændring af dagsorden: Punkt 7 (Kompetencekort) udsættes. Nyt punkt: Diskussion af den faglige 
vurdering ved ordinære ansættelsesrunder. Dette behandles under eventuelt. 
Referat er godkendt. 
 
Ad 2) Besøg fra CFK 
CFK har følgende punkter med til orientering og diskussion: 

• Samarbejdsaftalen 
• Kursusplanlægning – det videre kursusforløb 
• Godkendelser af kurser – både af kursusprogrammer og af er reglerne for tildeling af 

kursusbeviser 
• Timetal 
• Målbeskrivelser 
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Samarbejdsaftale 
På mødet blev følgende aftalt som uddybning af samarbejdsaftalen. CFK ønsker en faglig 
kontaktperson fra uddannelsesudvalget på hvert kursus. Dette imødekommes af udvalget. 
Kontaktpersonen har sammen med CFK ansvar for kursets indhold, undervisere og tidsplanen for 
kurset. Uddannelsesudvalget ønsker ligeledes, at der fast deltager en kursusansvarlig fra CFK. Dette 
imødekommes af CFK. Den kursusansvarlige har ansvar for praktiske forhold, kursusmateriale, 
optælling af deltagere, forplejning o.l. 
Det aftales, at der ved første runde meritkurser og ordinære kurser er en faglig kontaktperson 
tilstede udpeget af uddannelsesudvalget og en kursusansvarlig fra CFK. 
 
Kursusplanlægning – det videre forløb 
Det ønskes fra CFK, at uddannelsesudvalget vurderer rækkefølgende af kurser samt vurderer 
hvorvidt der er kurser, som med fordel kan slås sammen. Det udleverede flow chart er inspiration til 
diskussion af placering af kurserne på de forskellige semestre samt kadencen for kurserne. Dette 
punkt tages op på næste uddannelsesudvalgsmøde. 
Det ønskes fra CFK at uddannelsesudvalget vurderer, hvilke meritkurser, der skal komme efter de 
to planlagte kurser Ledelse og Biologiske behandlingsmetoder. Det foreslås, at Psykopatologi og 
2.den udgave af Ledelseskurset skal ligge i efteråret. Uddannelsesudvalget tager beslutning herom 
på næste møde. 
Det besluttes, at kurset vejledning og supervision skal holdes adskilt i BU og Voksen regi. Dette er i 
overensstemmelse med ønske fra voksen-udvalget. 
Den udleverede kronologiske oversigt er ment som supplement til flow chartet og indeholder 
oplysninger om tid, sted, undervisere, faglige ansvarlige på kurset, kursusansvarlige fra CFK o.l. 
Oversigten beskriver også arbejdsgange med hensyn til deadline for indmelding, anbefalet litteratur 
og CV for underviser. 
 
Godkendelse af kurser  
Uddannelsesudvalget vedtager, at kurser godkendes efter følgende procedure: Den fagligt 
ansvarlige sørger for, at uddannelsesudvalget, via mailkorrespondance, kommenterer og til slut 
godkender det pågældende kursus. Det er fremover fast punkt på dagsordenen til 
uddannelsesudvalgsmøder, at faglige ansvarlige for kurser orienterer om hvilke kurser der er 
godkendt. Sekretariatet lægger herefter de godkendte kurser på hjemmesiden og CFK sørger for 
tilmelding via Plan to Learn. 
 
Regler for tildeling af kursusbeviser 
Det aftales, at der er max 10 % fravær på kurset. Det er CFK der er ansvarlig for at opgøre 
deltagerens fremmøde/fravær. 
Yderligere vejledning om godkendelse af kurser og uddannelseselementer skrives af sekretariatet og 
bliver gældende for både B&U og Voksen. Vejledningen beskriver bl.a. hvorvidt 
uddannelsessøgende kan starte på hoveduddannelsen, hvis de ikke har fuldført kurserne på 
introduktionsuddannelsen.  
 
Timetal: 
Der er behov for ensartede retningsliner vedr. længden af kursustimer. Sekretariatet vil skrive 
retningslinjer ind ovennævnte vejledning om godkendelse af kurser. Uddannelsesudvalget foreslår, 
at et todages kursus svarer til et 15 timers kursuskrav. 
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Målbeskrivelser: 
De nærværende målbeskrivelser er de gældende og det er ikke hensigten at lave dem om. Dette er 
blot en præcisering som både CFK og udannelsesudvalget er enige om skal ligge til grund for det 
fremtidige samarbejde om kursernes udformning og indhold. 
 
Ad 3) Orienteringspunkter v/ formanden og sekretariatet 
Referatet fra 2. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen bliver at finde på 
specialpsykologhjemmesiden i næste uge. 
Til orientering udleveres følgende til uddannelsesudvalget: 

• Rammebeskrivelse for specialpsykologers funktion 
• Indstilling om udgifter til kurser i specialpsykologuddannelsen 
• Indstilling om dimensionering i 2012 

 
Dimensioneringen på mindst 15 ordinære forløb i 2012 er vedtaget af psykiatridirektørerne. Den 
præcise fordeling af forløb mellem regionerne beregnes ud fra følgende fordelingsnøgle: 
http://regioner.dk/Økonomi/Udgifter+og+finansiering/Finansiering/Bloktilskud/Bloktilskud+2012.a
spx  
 
På næste kontaktpersonmøde aftales det med regionerne, hvor mange forløb de slår op i 2012 
Uddannelsesudvalget anbefaler følgende fordeling: 
Region Hovedstaden 4 
Region Midtjylland 3 (gerne 4) 
Region Syddanmark 4 
Region Nordjylland 2 
Region Sjælland 3 
 
Ad 4) Psykopatologi-kurset 
Udvalget drøfter kursusbeskrivelsen og besætningen af undervisere. De forslag der vedtages noteres 
af Dennis Lind som sammen med Gunvor Brandt udfærdiger et endeligt forslag som sendes til 
godkendelse hos uddannelsesudvalgsmedlemmerne. Når kurset er godkendt sendes det til CFK som 
står for kontakten til underviserne. 
 
Ad 5) Meritvurderinger  
Der færdiggøres 3 meritvurderinger. 
 
Ad 6) Beslutning om deltagelse fra udvalget/selskabet ved meritkurser og i-kurser  
Det aftales på uddannelsesudvalgsmøder eller på mail hvem der er fagligt ansvarlig for hvilke 
kurser. Hvis der er mere end én deltager fra uddannelsesudvalget skal dette meldes ind til CFK. 
 
Til næste møde forpligter nedenstående makkerpar sig til at have en råskitse med til følgende 
introkurser (og evt. ved de fortløbende kurser stikord til hoveduddannelsen). 
Introkurset: Ditte LV 
Psykopatologi I & II: Dennis L og Gunvor B 
Psykologisk testmetode og neuropsykologisk testmetode: Ditte LV, Jack B og Annette A 
Ratingscales: Jack B og Ditte LV 
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Biologiske behandlingsmetoder: Annette A og Dennis L 
Psykologisk behandlingsmetode: Karen H og Annette A 
Vejledning og supervision: Dennis L og Gunvor B 
Psykiatrilov: Pusjka HC 
 
For meritkurserne vil Annette Anbert se på den samlede liste over de tildelte meritforløb og tjekke 
med sekretariatet, så der er overblik over, hvilke meritkurser der bør oprettes først.  
 
Ad 7. Eventuelt 
Faglige vurderinger af ansøgninger til ordinære forløb 
Formålet er at ensarte bedømmelsesniveauet i regionerne samt at give ansøgerne en ensartet og 
kompetent behandling. Det er en del af uddannelsesudvalgets opdrag at lave en faglig vurdering til 
brug for regionernes ansættelsesudvalg. 
 
Opstart af ordinære forløb 2012 
Det er aftalen at første ordinære ansættelsesrunde har ansættelsesstart 1. september 2012. Der blev 
på mødet diskuteret en anden startdato men sekretariatet har i mellemtiden aftalt med regionerne og 
CKF at fastholde startdato 1. september 2012. Dette er også i overensstemmelse med 
uddannelsesudvalgets ønsker. 
 
Ny mødedato 
Det aftales at næste møde er d. 20. januar 2012. Mødet foregår i København, Danske Regioner. 
Mødet vil især omhandle kursusplanlægning. 
Opdateret afgørelsesskema sendes ud med referat. En opdateret liste over kontaktoplysninger på 
uddannelsesudvalgsmedlemmer sendes ligeledes med ud. 
Der afholdes også møde 1. marts 2012. Til orientering skal det siges at dette møde ikke er 
sammenfaldende med kurser. 
 


