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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 12. december 2012 kl. 12.30 – 15.30 
 
Mødet blev holdt som videokonference møde med deltagelse fra Danske Regioner, København, 
Regionshuset Aarhus og Psykiatrien i Region Syddanmark, Augustenborg.  
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjælland 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland 
Dennis Lind, Dansk Psykologforening 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen 
 
Karen Holst, Region Syddanmark (var med kort tid, hvorefter forbindelsen blev klippet). 
 
1. 12.30 -12.40 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
PHC opfordrede til at punkt om vurderinger kommer på dagsordenen til næste møde. 
 
GB foreslog en tidslinie for den kommende ansøgningsrunde. 
 
PHC foreslog et underpunkt til kurser 
 
JB vil gerne drøfte ydelsestal til evt. 
 
DLV ønskede at drøfte et potentielt uhensigtsmæssigt forløb  
 
2. 12.40-13.00 Sidste Nyt  

- punktet er denne gang kort og reserveret både sekretariat, regioner, selskab og 
forening. 
Forslag til punkter:  
- nyt I-forløb, psykiatri og nyt H-forløb, psykiatri 
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Nyt I-forløb på psykiatri pr. 1. december 2012. GB foreslog at der blev lavet nogle 
interviews med de uddannelsessøgende, som kommer i Dansk Psykolognyt. Første 
H-forløb i gang på psykiatri pr. 1. december 2012 
 
Nyt fra regionerne: 
RM – ingen bemærkninger 
RN – ny struktur med dannelse af kliniske centre og klinikledelser 
RH – ny struktur, men mange uafklarede ting.  
RSj – Følgegruppe går i gang efter nytår.  
Dansk Psykologforening – ingen bemærkninger. Drøftelse af at påvirke foreningen i 
forhold til oprettelse af stillinger. 
SPBU- status på kurset Biologiske behandlingsmetoder II, SPBU. Der er 25 
tilmeldte og 5 ledige pladser.  
 
 

3. 13.00-13.30 Opnåelse af kliniske kompetencer i meritforløb 
- meritvurderede psykologer i meritforløb har ofte spørgsmål til opnåelse af kliniske 
kompetencer, herunder hvordan og på hvilke afdelinger/afsnit de kan erhverve 
kompetencerne. Der ønskes en drøftelse i udvalget af muligheden for præcisering af 
dette. 
 
Der skal sikres en bredde i det – udvalget vil gerne forholde sig til det, således at alle 
meritvurderede får et svar som er så entydigt som muligt og samtidig sikrer kvaliteten 
i kravene. DL foreslog at makkerparret på hver ansøgning får tilsendt spørgsmålet. 
Opgørelse over meritvurderede udsendes med referatet.  
 
Makkerparret får tilsendt henvendelsen og koordinerer med udvalget. 8 dage gives 
som dead-line.  

 
4. 13.30-13.45 Opnåelse af kompetencer på ordinære forløb 

- Udvalget bedes drøfte muligheden for erhvervelse og godkendelse af kompetencer 
på I-forløb, som egentlig ifølge målbeskrivelsen først skal erhverves på H-forløbet. Se 
Gunvors mail af 18. november 2012 (vedlagt). 
 
Der vil være mulighed for dette – men det vil bero på en individuel vurdering. Dog må 
man huske at der er tale om en 4 års uddannelse. 

 
5. 13.45-15.00 Kurser 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, herunder kurset i vejledning og supervision af 
andre. Der henvises til www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/generelle+kurser/vejledningskursus 
hvor vejledningskurset i den lægelige videreuddannelse er beskrevet. 
 
Psykopatologi I og II: noget ujævnt uddannede deltagere, hvilket kræver en god forberedelse fra 
undervisers side. Der skal findes en speciallæge, som kan tage unge-område til næste psykopatologi 
I. Det bør kædes mere sammen, evt. projektorienteret. Det skal dog pointeres at der er tale om et I-
forløb med en målbeskrivelse. Angående undervisere – behandles på mødet den 27. februar 2013. 
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Udvalgets samarbejdsaftale med CfK vurderes næste gang.  
  
6. 15.00-15.30 Mulighed for meritvurderedes deltagelse i kurser på H-forløbet 
Fortsættelse af punktet fra sidste møde. 
Eftersom udbuddet af meritkurser i regi af Center for Kompetenceudvikling ophører med udgangen 
af 2015 og eftersom at der stadig vil være et behov for meritkurser hos de meritvurderede 
psykologer opfordres udvalget til en stillingtagen vedr. muligheden for at lade meritvurderede 
deltage på kurser på H-forløbene. 
 
Forbeholdes psykologer på meritforløb med deltagelse af max. 5 psykologer på meritforløb. 
 
7. Evt. 
Ydelsestal for uddannelsessøgende psykologer – der er forskel fra region til region. 
 
Drøftes igen senere. 
 
Kursus for de uddannelsesansvarlige 
Ønske om årligt kursus for udd.ansvarlige og vejledere. AA kontakter formanden for det andet 
udvalg.  
 
Næste møde holdes den 27. februar 2013 i København 
Kl. 8.00-10.00 mulighed for møde for makkerpar 
Kl. 10.00-15.30 udvalgsmøde 

 
 
 
 
 


