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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 27. juni 2013 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev holdt hos Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø. 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Karen Holst, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Dennis Lind, DP 
 
Afbud: 
Ditte Lammers, Region Nordjylland 
 
Referat: 
 
1. 10.00 -10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
To af udvalgets medlemmer udtræder af udvalget. Der er fundet nye repræsentanter. 
 
2. 10.10-10.40 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- orientering om ny ansættelsesrunde i psykiatri 
Aktuelt pågår ny ansættelsesrunde i psykiatri – der er indkommet 51 ansøgninger til de 30 
uddannelsesstillinger. 
 
- konference den 27. august 2013 i Region Syddanmark 
Region Syddanmark arrangerer en national konference om specialpsykolog-ordningen den 27. 
august i Middelfart. 
 
- kursus for uddannelsesansvarlige i efteråret 
Det årlige kursus for uddannelsesansvarlige er nu fastlagt til den 31. oktober  og 1. november 2013 i 
Middelfart 
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Formanden orienterede om tilrettelæggelsen af kurset for de uddannelsesansvarlige og udvalget 
drøftede kort indhold til kurset. 
Der er aftalt et møde i august mellem CfK og udvalgsformændene. 
 
3. 10.40-11.15 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og selskabet 
Region Nord: har indstillet to psykologer til de to nye uddannelsesstillinger. En ansøger er nu 
indstillet til en nyoprettet specialpsykolog-stilling. 
Region Midt: Den første specialpsykolog er nu ansat. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
udarbejde en plan for etablering af 25-32 specialpsykologstillinger i regionen/centret. Der skal tages 
stilling til hvilke specialister, der skal være i regionen/centret. Der er indstillet 3 ansøgere til de 
opslåede uddannelsesstillinger.  
Region Syddanmark: 4 ansøgere er indstillet til de opslåede uddannelsesstillinger – én mere end 
dimensioneringen. Ny repræsentant i udvalget – Lone Hjerrild Møller.  
Region Sjælland: Ansat 3 i uddannelsesstillinger. 3 stillinger som specialpsykolog i opslag. Der 
afholdes samtaler i uge 27. Positiv 360 graders evaluering af en af de uddannelsessøgende. 
Region Hovedstaden: Et arbejde er sat i gang med beskrivelse af kompetencekort og øvrig 
omstrukturering. Indstillet 5 ansøgere til uddannelsesstillingerne.  
 
Dansk Psykologforening: Meddelt foreningen at der skal findes en ny repræsentant, da Dennis Lind 
trækker sig. Ny repræsentant bliver Margit Koudal Nielsen. 
 
Selskabet: Dialog med DP-nyt om en artikelserie om specialpsykologer. Der er nu fundet interview-
personer. Alle I-studerende er indmeldt i selskabet. Har valgt en talsperson for I-psykologerne. 
Ratingscales II er afholdt den 17. og 18. juni. Der er pt. 219 medlemmer i selskabet.  
 
4. 11.15-12.00 Behandling af anmodning om godkendelse som specialpsykolog 
Udvalget behandlede en anmodning om godkendelse som specialpsykolog. 
 
12.00-12.30 Frokost 
 
5. 12.30-13.30 Behandling af 3 meritansøgninger 
Udvalget behandlede 3 meritansøgninger samt en ansøgning om dispensation som 
uddannelsesansvarlig. 
 
6. 13.30-15.25 Kurser (med pause undervejs) 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning.  
Et opdateret flow-chart kommer efter sommerferien med navne på underviserne, datoer, mm.  
I-forløb 2012-13 – færdig med alle I-kurser. Husk at deltagerne skal have godkendt I-forløb inden 
overgang til H-forløb. 
I-forløb 2013-14 – der mangler undervisere og datoer til psykologisk testmetode I, 
neuropsykologisk testmetode I og ratingscales I. Jack undersøger mulighederne. 
H-forløbet: efteråret 13 er på plads + vinter 14.  
Ratingschales II (forarbejdet er gjort med ratingscales I) skal afholdes primo 2014 sammen med 
Psykologisk testmetode II og Neuropsykologisk testmetode II.  
 
- fælleskurser med psykiatri 
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Forskningskurset bliver fælles.   
- meritkurser, herunder meritkurser i SPBU-regi 
SPBU udbyder Biologiske behandlingsmetoder II i december 2013. 
 
7. 15.25-15.30 Evt.  


