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 29. april 2012 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg, Specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri 
Onsdag den 18. april 2012 kl. 10.00 – 20.00 

 
Tilstede: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Dennis Lind, Dansk Psykologforening 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykolog uddannelsen 
 
Afbud: 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland 
Karen Holst, Region Syddanmark 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/formanden 
 
Dagsorden godkendt. 
Referat fra sidste møde – godkendt med enkelte justeringer. 
Formanden orienterede om seneste møde i Rådet den 22. marts. 
 
2. Aftale om hvordan dagen priorteres, både i forhold til emner og tid v/alle 
Grundet længden af dagens møde aftaltes det, at holde en ekstra lange pauser ved frokost, 
eftermiddag og aften. 
  
3. Behandling af indkomne ændringer af uddannelsesprogrammer  
Udvalget behandlede tre indkomne ansøgninger om ændringer af uddannelsesprogram. 
Her efter er uddannelsesprogram fra Region Syddanmark (børne- og ungdomspsykiatri i Odense) 
godkendt og lægges på hjemmesiden. 
Uddannelsesprogram fra Region Syddanmark (børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg) – her 
ønsker udvalget at ændringerne præciseres. Sekretariatet tager kontakt til stedet. 
Uddannelsesprogrammer fra Region Hovedstaden… 
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4. Gennemgang af de indkomne ansøgninger til 16 opslåede uddannelsesstillinger v/alle 
Udvalget forholdt sig til de indkomne ansøgninger for så vidt angår en faglig synsvinkel. 
Sekretariatet har den 23. april sendt ansøgningerne videre til de respektive regioner med en 
vejledende vurdering fra udvalget. Herefter fortsætter ansættelsesproceduren i regionerne. 
  
5. Det videre arbejde med kurser v/alle 
Udvalget behandlede følgende: 
I-forløb, Meritforløb samt kurser for uddannelsesansvarlige og vejledere. 
 
6. Næste møde 
5. september 2012 kl. 10.00-16.00, Danske Regioner 
 
 
 


