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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 27. februar 2013 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet holdes i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 

 

2. 10.10-10.25 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  

Forslag til punkter:  
- ny ansættelsesrunde – udkast til tidsplan 
Drøftelse af hvordan og hvor meget udvalget skal arbejde med ansøgningerne.  
- kursus-udbudsrunde – formanden orienterede  
- evalueringer på afholdte kurser, vedhæftet denne dagsorden 
Der er gode evalueringer fra de afholdte kurser, men også blandede bemærkninger. 
(psykopatologi III og ledelseskursus). Enighed om at evaluering er en relevant måde 
at få en pejling på kursusafholdelsen. 
 

3. 10.40-11.00 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og selskabet 

SPBU: Gennemført Biologisk behandlingsmetoder II med 30 deltagere.  
DP – ingen bemærkninger 
RM – flytning af uddannelsessøgende. 
RH – spørgsmål til finansiering af uddannelsesstilingerne - er forskelligt fra region til region. 
RN – første annonce på en specialpsykolog stilling – som kommer i genopslag.  
RSj – omrokeringer 
RS – repræsentanten var fraværende 
 
4. 11.00-11.20 Godkendelse af revideret uddannelsesprogram fra Region Sjælland  
 - revideret uddannelsesplan vedlagt 
RSj har slået afsnit sammen, hvilket betyder at udd.programmet skal revideres. Side 3 – Center for 
Spiseforstyrrelser ligger i Roskilde. Beskrivelse af stedet ønskes. Programmet blev godkendt.  
 
5. 11.20-12.00 Anmodninger om godkendelse som specialpsykolog 

- udvalget skal vurdere kursusdelen på to anmodninger om godkendelse, de to 
anmodninger er sendt til de respektive makkerpar 
Nr. 61 eftersendes af Dennis og Ditte. 
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Nr. 27 opfordres til at tage 2 dages kursus, omhandlende specifikke 
neuropsykologiske undersøgelsesmetoder som de f. eks udbydes i 
Børneneuropsykologisk Selskab, eller DP. 12 timer. Således imødekommes noget 
merit fra de dokumenterede 105 timer. Kontakt den uddannelsesansvarlige på BBH.  

  
12.00-12.30 Frokost 
  
6. 12.30-13.15 Meritansøgninger  

- der er indgået to nye ansøgninger, som er videresendt til makkerpar. Derudover er 
der indgået dokumentation fra en psykolog i meritforløb til vurdering 
 
114 – for snæver klinisk praksis. Ansøger bør redegøre nærmere for arbejdsopgaver. 
Skal gøres opmærksom på bredden. Forskellen på gruppe II og gruppe III. (udkast 
sendes til Dennis og Jack). 
107 – der mangler tilstrækkelig dokumentation for kurser i psykopatologi III. (45+107 
sendes til Gunvor). Udkast til brev til ansøger fra sekretariatet. 
 
96 – principiel drøftelse af forhold vedr. psykologer i meritforløb. Billigere at 
færdiggøre specialist-uddannelsen eller at finde kurserne via andre kanaler. Forklaring 
om gruppe II og gruppe III. (udkast fra sekretariatet til udvalget). 

 

7. 13.15-15.00 Kurser (med pause undervejs) 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, herunder både I-forløb og H-forløb. 
Flow-chart vedlægges som bilag. 
I-forløb: psykologisk testmetode I, flyttes til enten 29. maj eller august. Undervisere 
Anne Randers og Ditte Lammers. De to kurser i Ratingscales I og Neuropsykologisk 
testmetode I afholdes i marts. Undervisere er fundet. Øvrige kurser på I-forløbet er på 
plads.  
H-forløbet blev drøftet. En lille arbejdsgruppe har holdt formøde før udvalgets møde 
for at få indhold på kurserne.  
 
Fælleskurser med psykiatri 
- meritkurser, herunder meritkurser i SPBU-regi 

 
8. 15.00-15.30 Evt. og dato for nye møder 


