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 23. marts 2012 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 
Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00 – 15.30 

 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Karen Holst, Region Syddanmark 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Dennis Lind, Dansk Psykologforening 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykolog uddannelsen 
 
1. 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 
v/formanden 
 
Dagsorden godkendt. 
Referat fra sidste møde - godkendt 
 
2. 10.10-10.20 Orientering v/formanden og sekretariatet 
- orientering om opslag af uddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatri – Opslaget kommer i 
Psykolog Nyt den 9. marts og på www.psykologjob.dk. Opslag samt skema og vejledning til 
ansøgning lægges på specialpsykologuddannelsens hjemmeside. Udvalget drøftede håndtering af 
ansøgningsrunden. Et fælles overblik over ansøgninger vil være godt - det giver et grundlag for det 
arbejde som ansættelsesudvalgene i regionerne skal lave. Udvalget vil til næste møde læse 
ansøgninger igennem samt vurdere ansøgningerne udfra en faglig vinkel – som vejledende 
anbefaling til de respektive regioner. Sekretariatet sender ansøgninger til udvalget på CD-rom efter 
ansøgningsfristens udløb den 31. marts. 
 
3.  10.20-11.00 Behandling af ansøgning om ændring af uddannelsesprogram – Region 
Sjælland har foretaget ændringer i programmet grundet omstruktureringer i børne- og 
ungdomspyskiatrien 
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Udvalget forholdt sig til det fremsendte – der skal være fleksibilitet i programmet, som tager højde 
for ændringer, organisatorisk mm. – som helhed skal man blot sikre det faglige niveau.  
 
Forslaget er godkendt.  
 
Angående øvrige uddannelsesprogrammer sendes de til udvalget til godkendelse, hvorefter de  
lægges på hjemmesiden. Sekretariatet skriver på hjemmesiden at nogle programmer er under 
revision.. 
  
4. 11.00-11.10 Kurset Biologiske behandlingsmetoder – v/formanden 
Biologiske behandlingsmetoder er gennemført primo februar. Blev gennemført med grundlæggende  
tilfredshed, jf. Evalueringer.. Holdet var dog ikke fyldt – evt. synes nogle psykologer at 
kursuspriserne er lidt høje. Det blev drøftet hvorvidt et lignende kursus kan gennemføres i SPBU 
regi. 
  
5. 11.10-12.00 Kurser v/alle 
Deltagelse af Center for Kompetenceudvikling, Pia Kielberg og Bettina Kjærsgaard Hansen. 
 
Evaluering af Biologiske behandlingsmetoder: 
Dennis berettede fra kurset i Middelfart. Langt størstedelen af deltagerne har været tilfredse med 
kurset. Der var god tid, så der kunne placeres flere emner. Manglende teknisk support gav lidt uro 
på kurset. Der er plads til ekstra emner på det ordinære forløb.  
 
Delvis evaluering af ledelseskursus:  
Gode dage – blandet forsamling af deltagere fra voksen samt børn & unge. Vi tager endelig stilling 
til hvordan kurset evt, justeres efter den sidste kursusdag samt den samlede evalueringr.   
 
Planlægning af I-forløb,forslag til indhold ift. målbeskrivelse, forslag til undervisere, oversigt over 
„meritters“ kursusbehov, mm. 
 
Fordeling af kurser på hoveduddannelsen: 
Bettina udsender en skabelon for hvordan kurserne kan placeres udfra implementeringsnotatet. 
Udvalget kan derefter behandle sagen. 
 
Stillingtagen til hvilke kurser, der kan være fælles mellem b&u og voksen. Skal drøftes med 
voksenudvalget – der er erfaringer fra ledelseskurset mht. fælleskursus. Udvalget skal tage stilling 
til delte hold og koordinering med voksenudvalget.   
  
Forskningsmodulet kan foreslås som fælles kursus. Udvalget skal forholde sig til det. 
 
Yderligere meritkurser: 
Ledelseskursus 
Psykopatologi III 
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Der er psykologer på meritforløb – som ikke får meritkursus hos CfK. Evt. kan de deltage på 
ordinært forløb eller på det supplerende kursus for udd.ansvarlige/vejledere. Udvalget vil i disse 
tilfælde forhåndsgodkende kurserne. 
 
Godkendelse af kursus – kursusbeskrivelse sendes fra CfK til 1. kursusleder til godkendelse i 
udvalget.  
 
12.00 -12.30 Frokost 
 
6. 12.30-14.00 Kurser, fortsat  
Se ovenstående 
 
7. 14.00 – 15.00 Meritvurderinger v/alle 
Udvalget behandlede 3 meritansøgninger. 
 
8. evt. 
Karen er blevet forespurgt af en meritvurderet psykolog vedr. ny praksis og supervision. Ny praksis 
skal altid superviseres – Der skal tages udgangspunkt i meritvurderingen.  
 
Der tages stilling fra sag til sag vedr. merit i I- og H-forløb. I udgangspunktet ansættes dog 
ansøgere, som har erfaring under i-forløbet.  
 
Kursus i Psykologisk undersøgelsesmetode fra Region Syddanmark vil blive vurderet ift. 
meritkurset.  
 
Der er forskellig praksis ift. hvordan regionerne giver orlov til de uddannelsessøgende.  
 
Næste møde 
18. april 2012 kl. 10.00-20.00, Danske Regioner 
Der skal behandles både ansøgninger og fordeling af kurser på hovedforløbet. 
 
 
 


