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Referat af møde i Det psykologfaglige Uddannelsesudvalg, Specialpsykologuddannelsen i 

børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 – 16.00 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjælland 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Karen Holst, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Dennis Lind, Dansk Psykologforening 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
 
Afbud: 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Godkendt 
 

2. 10.10-10.20 Orienteringspunkter 

- besættelse af de 16 uddannelsesstillinger, herunder forlængelse af aftale i Region   
Sjælland 
Referat: orientering om forlængelse af I-forløb grundet barsel. Orientering om sag i 
Region Syddanmark. Sekretariatet følger op. Sekretariatet undersøger mht. 
ansættelsesretlige forhold i tilfælde af, at en ansøger springer fra. 
 
- opslag af nyt I-forløb i psykiatri til 1. december 2012 
Sekretariatet orienterede – der er indgået 60 ansøgninger til de opslåede 30 
uddannelsesstillinger. Ansættelsesrunden pågår pt. 
- udbud af kursusopgaven 
Sekretariatet orienterede om udbudsrunden i foråret. Center for 
Kompetenceudvikling fortsætter med at udbyde kursusopgaven. 
 
- de senest godkendte uddannelsesprogrammer (punktet skal sikre at alle har 

nikket til revideret uddannelsesprogram fra Region Nordjylland) 
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Programmet fra Region Nordjylland samt fra Region Hovedstaden rettes til og 
lægges på hjemmesiden. 
 
DL orienterede om brev fra Region Hovedstadens direktion til alle psykologer, ansat 
i psykiatrien i regionen. 
 
GB orienterede om psykiatriledelsens foreløbige plan om at udvikle en stabsstruktur 
for psykologer indenfor psykiatrien i RM. Der er endnu ikke udarbejdet 
funktionsbeskrivelser for specialpsykologer. 
 
AA orienterede om arbejdet med etablering af følgegruppe i Region Sjælland – for 
begge specialer.   
  

3. 10.20-12.00 Arbejde videre med kurser v/alle 
- Udvalget arbejdede med færdiggørelse af I-forløb, herunder I-dag og ellers 
forberedelse af H-forløb.  
 

12.00-12.45 Frokost 
 
4. 12.45-14.30 Fortsat arbejde med kurser, herunder meritkurser v/alle 

- fortsættelse af punktet om tilrettelæggelse af kurser samt drøftelse af hvilke 
meritkurser, der skal arbejdes videre med 

 

14.30-14.45 Kaffepause 

 

5. 14.45-15.30 Drøftelse af udfærdigelse af uddannelsesplan 
- der var fremsendt et forslag til uddannelsesplan sammen med dagsordenen fra 
sekretariatet. Udvalget drøftede forslaget og besluttede at uddannelsesmappen som 
minimum bør indeholde: 
. 
Uddannelsesprogram 
Logbog og Dok. for gennemført delforløb 
Ansvarsfordeling mellem uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder og 
uddannelsessøgende psykolog 
Samarbejde mellem uddannelsens aktører  
Tidspunkter for opfølgende samtaler  
 
Der skal i planen henvises til vejledningerne på hjemmesiden om forlængelse af 
uddannelsesforløb samt kompetencevurdering.  

 

6. 15.30 – 16.00 Evt. og dato for næste møde 
 
Udvalget drøftede punkter til rådsmødet den 27. september 2012. 
 
Kommende møder: 
31. oktober kl. 10.00 – 16.00, Center for Spiseforstyrelser, Risskov 
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12. december kl. 12.00 – 16.00  video møde i Danske Regioner og Århus (der indledes med frokost, 
hvorefter mødet starter 12.30)  
 
 
 
 
 


