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Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

15. april 2013 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 

Onsdag den 24. april 2013 kl. 10.00 – 15.30 
 
Mødet blev holdt hos BUC, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov 
 
Til stede: Annette Anbert, RSj, Karen Holst, RS, Gunvor Brandt, RM, Ditte Lammers Vernal, RN, 
Pusjka Helene Cohn, SPBU, Dennis Lind, DP og Rikke Bundgaard, Sekretariatet 
 
Afbud: Jack Byman, RH 
 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. 10.10-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
Sekretariatet har kontaktet CfK med forslag om at der afholdes en temadag for de 
uddannelsesansvarlige og vejledere. Det vil blive i efteråret 2013. Uddannelsesudvalget vil gerne 
deltage i planlægningen af temadagen, herunder forslag til emner til dagen. 
 
Formanden orienterede om et tiltag i regionerne i forhold til obligatorisk efteruddannelse i 
psykopatologi og diagnostik i den regionalt baserede behandlingspsykiatri. En arbejdsgruppe med 
udgangspunkt i voksenpsykiatri med en repræsentant fra børne- og ungdomspsykiatrien har 
udarbejdet et oplæg, der særligt fokuserer på obligatorisk efteruddannelse for speciallæger, 
specialpsykologer og specialsygeplejersker. Udvalget drøftede kort tiltaget og at det kunne være 
ønskeligt at i en overgangsfase var focus på psykologer med specialistuddannelse såvel som 
specialpsykologer i relation til disse obligatoriske uddannelser. 
 
3. 10.40-11.00 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og selskabet 
RN: En specialpsykolog stilling har været i opslag. Der forventes afklaring i nærmeste fremtid. 
RM: Psykiatri ledelsen har efterspurgt en plan for implementering af specialpsykolog stillinger. Der 
er udmeldt en hensigt om at 25-32 specialpsykolog stillinger skal oprettes på sigt. 
RS: Der er etableret et centralt ansættelsesudvalg for de 3 uddannelsessteder i relation til de 
opslåede uddannelsesstillinger. Stort møde for alle psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien i 
Region Syddanmark har været afholdt den 15. april med information om specialpsykologordningen. 
Målet i Region Syddanmark er at 75% af psykologerne i regionens psykiatri og børne- og 
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ungdomspsykiatri skal være uddannede specialpsykologer. I efteråret planlægges et lignende møde 
for eksterne interessenter. 
RSj: Der opslås 3 specialpsykolog stillinger i nær fremtid. Regionen har sammensat et centralt 
ansættelsesudvalg til de opslåede uddannelsesstillinger.  
RH: Der etableres et centralt ansættelsesudvalg for de 3 geografier i forhold til de opslåede 
uddannelsesstillinger. 
DP: Ingen bemærkninger 
SPBU: Selskabets formand har indledt en drøftelse med redaktionen for P-nyt om en evt. 
artikelserie om specialpsykologuddannelsen. Endvidere har formanden holdt møde med konsulenter 
i DP's sekretariat om arbejdet med at beskrive uddannelseskrav mhp opnåelse af 
specialistuddannelse i fx psykoterapi eller børneneuropsykologi for de psykologer der har opnået 
godkendelse som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. 
Selskabet udbyder to kurser, henholdsvis Ratingscales, observationer og strukturerede interviews II 
(juni 2013) og Biologiske behandlingsmetoder II, (december 2013), som vil være meritgivende i 
forhold til specialpsykologuddannelsen. 
Der pågår en drøftelse med I-psykologerne om deres mulighed for at udpege en repræsentant blandt 
dem, som vil få plads i selskabets styrelse på lige vilkår med de på generalforsamlingen valgte, når 
de har meldt sig ind i selskabet, hvilket til nu 6 af dem har. 
 
4. 11.00-12.00 Godkendelse af reviderede uddannelsesprogrammer fra Region Nordjylland og 
Region Hovedstaden  
 - reviderede uddannelsesprogrammer vedlagt 
Programmerne blev godkendt. 
 
12.00-12.30 Frokost 
 
5. 12.30-14.00 Gennemgang af ansøgninger til ny ansættelsesrunde 

- udvalget vurderer de udsendte ansøgninger 
Udvalget gennemgik de indsendte ansøgninger. 
 
6. 14.00-15.00 Kurser (med pause undervejs) 

- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning, herunder både I-forløb og H-forløb. 
Flow-chart vedlægges som bilag. Fælleskurser med psykiatri 
- meritkurser, herunder meritkurser i SPBU-regi 

Opdateret flow-chart ønskes – også bagudrettet med de rigtige undervisere. 
 
8. 15.00-15.30 Evt. og dato for nye møder 
 - sekretariatet foreslår at der aftales møder for resten af 2013 
 
Datoer for møder resten af 2013: 
Den 27. juni kl. 10.00-16.00, Danske Regioner, København 
Den 26. september kl. 10.00-16.00, Center for Spiseforstyrrelser, Risskov 
Den 12. december kl. 10.00-16.00, mødested oplyses senere 


