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20. januar 2012 Birte mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg i børne- og ungdomspsykiatri 
Fredag den 20. januar 2012 kl. 10.00 – 15.00 

 
 
Deltagere: Annette Anbert, Ditte Lammers Vernal, Karen Holst, Dennis Lind, Gunvor Brandt, 
Pusjka Cohn og Birte Mikkelsen (ref) 
 
Afbud: Jack Byman 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 
2. Orienteringspunkter v/ formanden og sekretariatet 
3. Kurser 
4. Meritvurdering  
5. Eventuelt. 
6. Næste møde 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden godkendt – runden rundt. 
RM: kursusbudget 
RH: samme 
RN: ansættelsesproces af ny ledende overlæge – udgifter til kurser er indregnet i budgetter 
RSJ: Økonomi til specialpsykologer, ordinært forløb, undersøges  
RS: Økonomi – sandsynligvis på plads 
SPBU: Ingen bemærkninger 
 
Ad 2) Orientering v/formanden og sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om, at vejledning for uddannelsesforløb er lagt på hjemmesiden. 
Dimensioneringen for forløb i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 følger i udgangspunktet den 
regionale fordelingsnøgle.  Forløbene opslås primo marts. Til orientering er tidsplanen vedlagt dette 
referat.  
 
Der blev orienteret om introduktionsdagen for de uddannelsessøgende i voksenpsykiatrien, som 
startede 1. december 2011. 
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Det blev præciseret at tilretning af uddannelsesprogrammer skal godkendes i udvalget. 
 
Ad 3) Kurser 
Grundig gennemgang af den foreløbige planlægning af diverse merit kurser og kurser på ordinært I-
forløb. Fremlæggelse af strukturering og forslag til lærerkræfter. 
 
Biologiske behandlingsmetoder/principper: 
Meritkursus: 
Er på plads, afholdes i Middelfart den 1. 2. og 3. februar - 22,5 timer. Dennis Lind og Karen Holst 
er med som faglige kursusledere. 
 
Ordinært forløb:   
I-forløb: 2013, 15 timer, Dennis Lind og Karen Holst er faglige kursusledere. 
H-forløb: kommer senere. Dennis Lind og Karen Holst er faglige kursusledere 
 
Introduktion 
Ordinært forløb: 
I-dag: 7,5 timer. Udvalget drøftede et foreløbigt oplæg til I-dag. Tidspunkt foreslås i sidste uge af 
september 2012.  
 
Psykopatologi I og II: 
Faglige kursusledere: Gunvor Brandt og Dennis Lind 
 
Ordinært forløb: 
I: Tidlige efterår 2012.  
II: Sene efterår 2012.  
 
Meritkursus: (III) 
Er ved at være på plads.  
Tidspunktet foreslås at blive august/september 2012.  
 
Psykologisk undersøgelsesmetode II 
 
Merit: 2013. CfK forelægges problemstillingen om antal deltagere (der pt. 4 psykologer på 
meritforløb, som mangler kurset). Varighed 22.5 timer.  
 
Ordinært forløb: 
I-forløb 
Psykologisk testmetode I foreslås lagt i primo 2013 
 
Neuropsykologisk undersøgelsesmetode 
 
Merit: 
 
Ordinært forløb: 
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Ratingscales, observation og strukturerede interviews 
 
Merit: 
 
Ordinært forløb: 
 
Vejledning og supervision 
Faglige kursusledere: Gunvor Brandt og Pusjka Cohn (har afholdt møde med CfK) 
 
Meritkursus: 
 
Ordinært forløb: 
I-forløb 
 
Vejledningskursus 
Pusjka tager kontakt til voksen-udvalgets formand om forløb. Tidspunkt foreslås august/september 
2012.  
 
Psykiatrilov 
Faglig kursusleder: Pusjka Cohn 
 
Rækkefølge af kurser på I-forløb: 
I-dag 

- Psykopatologi I: med fokus på diagnostik og komorbiditet  
- Psykopatologi II: med fokus på udviklingsprocesser – om normal og afvigende udvikling, 

herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske 
psykosociale udvikling 

- Psykologisk testmetode I 
- Neuropsykologisk testmetode I 
- Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews I 
- Biologiske behandlingsprincipper 
- Psykologisk behandling 
- Psykiatrilov 
- Vejledning og supervision af andre 

 
CfK får besked via Sekretariatet 
 
Behandling af kurser fortsætter på næste møde. CfK deltager under punktet kurser (overordnede 
ting, de to første timer). 
 
In-put fra kursusdrøftelserne sendes til Pusjka til behandling på SPBU styrelses møde den 1. 
februar. Via udd.udvalgsformanden sendes hilsen til kursuslederen fra udvalget, som tager kontakt 
til CfK for detailplanlægning. 
  
Ad 5) Meritvurderinger  
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Der var indsendt en uddannelsesplan, som blev behandlet på mødet. Ansøger har fået besked om 
behandlingen.  
 
Ad 7. Eventuelt 
Der afholdes møde igen den 1. marts 2012. Mødet holdes på Aarhus Universitets Hospital, Risskov.  
 
Kommende møder i 2012: 
18. april, Danske Regioner 
5. september, Aalborg/Risskov 
 
   
 


