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Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for 
Specialpsykologuddannelsen i Børne- og 
Ungdomspsykiatri 
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Referat fra møde i det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i 
Børne- og Ungdomspsykiatri den 14. april kl. 10-16, Universitetshospitalet Risskov, Aarhus. 

 
Til stede: 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) samt Karen Norberg (Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen). 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
2. Runden rundt – status fra Regionerne 
3. Orientering fra sekretariatet 
4. Kurser  
5. Processen omkring uddannelsesplaner 
6. Meritafgørelser 
7. Eventuelt 

 
Ad 1) Velkomst 
Referatet godkendes under forudsætning af at de sidste kommentarer tilføjes af sekretariatet.  
 
Ad 2) Runden rundt - Status 
Region Nordjylland ved DL: Region Nord er færdige med uddannelsesprogrammet.  
Region Midtjylland ved GB: Arbejdet med uddannelsesprogrammer er næsten fuldført.  
Region Sjælland ved AA: Arbejdet med uddannelsesprogrammer er næsten fuldført. 
Dansk Psykolog Forening ved DL: I DP er der opmærksomhed på at implementeringen af 
specialpsykologuddannelsen kan møde vanskeligheder og at foreningens rolle er at afhjælpe disse 
så godt som muligt. 
Region Hovedstaden: JB er ikke til stede. 
Region Syddanmark ved KH: Delvist færdig med uddannelsesprogrammerne. Der afholdes et møde 
i regionen om uddannelsesprogrammerne på tværs af centre. 
SPBU ved PC: Næste SPBU møde 5. maj 2011. 
 
Ad 3) Orientering fra sekretariatet 
Orientering fra møde med Regionernes kontaktpersoner. Referatet fra mødet med Regionernes 
kontaktpersoner fremsendes snarest til udvalget. 
Logbøger, kursusbeviser, attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement udformes af 
sekretariatet og er ens for alle. 



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

����������������

����������������

����������������

���������������������������
 
 
 
 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4823 
 www.specialpsykologuddannelsen.dk  

 

 

 

Regionale funktionsbeskrivelser for vejledere og uddannelsesansvarlige udarbejdes af 
uddannelsesudvalgets regionale repræsentanter. De regionale funktionsbeskrivelser godkendes af 
psykiatriledelsen i den enkelte region. Det tilstræbes, at funktionsbeskrivelserne så vidt muligt er 
ens på tværs af regioner. 
Sekretariatet opretter database over alle specialpsykologer. Det foreslås at give hver 
specialpsykolog et nummer på beviset, men sekretariatet har efterfølgende valgt ikke at bruge 
numre men udelukkende navn og CPR-nummer. 
 
Ad 4) Kurser 
Ledelseskursets indhold er på plads. Sammen med Risskov arbejdes der på at finde datoer.  
Kurset for uddannelsesansvarlige specialpsykologer vil formentligt blive afholdt i 
august/september.  
Psykofarmakologi – kursets indhold er under udarbejdelse.  
Meritkurser igangsættes hurtigst muligt. Førsteprioritet er kernefag som psykopatologi.  
Det tilføjes, at SPBU stiller deres ekspertise til rådighed, hvor der måtte være behov for sparring 
omkring indhold, lokale erfaringer og bredde i kurserne. 
 
Ad 5) Uddannelsesprogrammer 
Erfaringsudveksling samt afklaring af de sidste detaljer. Det aftales at sende færdige 
uddannelsesprogrammer samt eventuelle bilag til sekretariatet senest mandag den 23. maj. 
Sekretariatet vil umiddelbart derefter sende programmerne til udvalget. På mødet den 14. juni 
gennemgås og godkendes programmerne af udvalget, som derfor er forpligtet til at forberede dette.  
 
Ad 6) Meritafgørelser 
Meritbreve for gruppe I og II er klar til at blive sendt. Udvalget har dobbelttjekket og godkendt 
indholdet. Sekretariatet sørger for at kurserne opstilles ensartet i alle breve samt, at der af en 
standartskrivelse fremgår, at ansøgeren frit kan vælge hvor og hvordan de vil opfylde 
kursuskravene. 
Sekretariatet skriver på hjemmesiden hvornår der er ansøgningsfrist for merit I, II og III 
 
Ad 7) Eventuelt 
Næste møde er i Middelfart den 14. juni kl. 09.00-20.00. Sekretariatet skaffer egnet kursussted og 
bestiller forplejning samt middag. 
Mødets formål (foreløbigt): 

• Meritansøgninger færdigbehandles 
• Uddannelsesprogrammer gennemgås og godkendes 
• Evalueringsstrategier (audits, strukturerede bedømmelser osv.) gennemgås. GB laver oplæg 

i samarbejde med AA 


