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Det Psykologfaglige Uddannelsesråd for 
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 22. marts 2011 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Referat fra møde i det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri den 10. marts kl. 10-16, Mad House, Middelfart 

 
Til stede: Pusjka Helena Cohn (SPBU), Dennis Lind (DP), Anette Anbert (Region Sjælland, fmd.), 
Ditte Lammers Vernal (Region Nordjylland), Karen Holst (Region Syddanmark), Gunvor Brandt 
(Region Midtjylland), Jack Byman (Region Hovedstaden) og Stine Whitehouse og Karen Norberg 
(Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden 
2. Runden rundt – status fra Regionerne 
3. Orientering fra sekretariatet  
4. Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer + 

uddannelsesprogrammer 
5. Kurser - orientering fra formanden 
6. Meritvurderinger 
7. Eventuelt 

 
Ad 1)  
Det besluttes at udvide dagsordenen med en gennemgang af gruppe 1 for at klarlægge, hvilken 
supplerende dokumentation, ansøgerne bedes indsende samt en afklaring omkring tildeling af og 
ansættelse i af meritforløb efter ønske fra GB. Disse emner behandles under punkt 4.  
Ellers er dagsorden godkendt. 
Referat fra mødet d. 31. januar blev godkendt. 
Fremover vil godkendelse af dagsorden og referat ske i henhold til forretningsordenen. 
 
Ad 2) 

• Region Nordjylland ved DL. Der opstartes 2 regulære uddannelsesforløb årligt i Region 
Nord. 

• Region Midtjylland ved GB. Styregruppen diskuterer, hvor de 4 meritforløb skal placeres 
geografisk. Region midt skal have 4 regulære uddannelsesforløb i 2012 men det vides ikke, 
hvor mange der skal være videre frem. 

• Region Syddanmark ved KH. Der er oprettet en følgegruppe ud fra den allerede eksisterende 
efteruddannelsesgruppe, der har repræsentanter fra alle centre. 
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• Region Hovedstaden ved JB. Hillerød er ikke godkendt som uddannelsessted. Bispebjerg og 
Glostrup er ved at udforme ansøgning om uddannelsesforløb samt udformning af 
uddannelsesprogrammer. Hovedstaden har to meritforløb, med opstart hvert 2. år. 

• Region Sjælland. En gruppe af kontaktpersoner arbejder på, at Sjælland kan blive godkendt 
som uddannelsessted samt derefter at lave uddannelsesplaner. Der planlægges 2 meritforløb 
nu og 2 regulære uddannelsesforløb i 2012. 

• SPBU ved PC. ICD10 retningslinjer jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel beskriver, at der 
ikke kan diagnosticeres i psykiatri uden somatisk vurdering. Formanden for Det 
Psykologfaglige Råd vil afgive høringssvar på retningslinjerne. 

Sekretariatet undersøger om der findes opgørelse for, hvor mange meritforløb hver region skal 
have. 
 
Ad 3) 
Den faglige profil er en beskrivelse af specialet samt af, hvilke ansøgere, der ønskes til specialet. 
Det beskrives, hvilke kompetencer ansøgere skal have og hvordan kompetencerne prioriteres af 
ansættelsesudvalget. Det aftales at tage udgangspunkt den faglige profil for Specialpsykolog i 
Psykiatri samt lægernes faglige profil. Punktet bringes på dagsordenen 6 måneder før 
uddannelsesstart. 
 
Ad 4) 
Det drøftes i hvilken grad geografiske forhold kan spille ind ved udvælgelsen af meritforløb. 
Ledelsen på den uddannelsesgivende arbejdsplads tager stilling til om meritforløbet tildeles 
individuelt eller om der udsendes stillingsopslag. Psykologen får sin meritoverførsel uafhængigt af 
arbejdsgiver og uafhængigt af mulighed for ansættelse i uddannelsesforløb. 
 
Det drøftes om den endelig godkendelse af funktionsbeskrivelser bør udskydes til bekendtgørelsen 
er trådt i kraft, eventuelt først efter målbeskrivelserne er endeligt godkendt. Udkast til 
funktionsbeskrivelser for uddannelsesansvarlige fra Uddannelsesudvalget i Psykiatri drøftes. 
Udvalget accepterer udkastet med følgende indsigelser: 

• Overskriften bør ændres til: Funktioner for uddannelsesansvarlige specialpsykologer og 
vejledere  

• Begrebet hovedvejleder skal defineres da forskningsvejleder dækker samme område i nogle 
regioner.  

• Det skal nævnes i indledningen, at dokumentet er til inspiration og rettesnor for de regionale 
styregrupper. 

• De regionale styregrupper skal lave regionsspecifikke funktionsbeskrivelser.  
Birgitte Bechgaard kontaktes af sekretariatet med henblik på godkendelse af ændringer. 
 
Ad 5) 
Orientering vedr. kurser udsættes til næste møde da meritvurderingerne prioriteres. 
 
Ad 6) 
Udvalget afgør merit for en del af gruppe III.  
Sekretariatet formulerer en standartskrivelse til meritafgørelserne omkring ansøgers mulighed for 
selv at sammensætte kurser. Godkendes af AA 
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Målsætning for næste møde er at nå 15 meritafgørelser fra nr. 69 - 84. Det aftales at makkerparrene 
fremlægger sagerne og at udvalget kun diskuterer tvivlsspørgsmål. 
 
Ad 7 Eventuelt) 
Næste møde tirsdag d. 14. juni 2011 kl. 10-16 i Vejle. Lokaler arrangeres af sekretariatet. 


