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Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 26. september 2013 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt hos BUC, mødelokale 12, indgang 12, Østre Skovvej, 8240 Risskov.  
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjælland, formand 
Jack Byman, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Ditte Lammers, Region Nordjylland 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Margit Koudal Nielsen, DO 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.05 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
 
2. 10.05-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- orientering om ny ansættelsesrunde i psykiatri 
Uddannelsesstillingerne er til besættelse pr. 1. december 2013 
- konference den 27. august 2103 i Region Syddanmark 
Orientering om konference om specialpsykologuddannelsen, afholdt i Region Syddanmark 
- kursus for uddannelsesansvarlige i efteråret 
Kurset afholdes den 31. oktober og 1. november 2013. Der er 44 tilmeldte uddannelsesansvarlige og 
hovedvejledere. Sekretariatet deltager med et oplæg. 
- Orientering om møde mellem udvalgsformændene og CfK 
møde den 12. september 2103 – referat på vej. 
- Gennemgang af dagsorden til rådsmøde den 30. september 2013 
 
3. 10.30-11.00 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og SPBU 
SPBU: Meritkursus gennemføres den 3.-5. december 2013, biologiske behandlingsmetoder II 
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Der er en kontakt til DP vedr. udregning af hvad der skal til af teori/supervision/personligt 
udviklingsarbejde/praksis ifm. opnåelse af specialistgodkendelse i psykoterapi og klinisk 
børneneuropsykologi. DP planlægger aktuelt at påbegynde dette arbejde i 2014. 
 
Region Midtjylland: Der ikke er ønske fra regionens side om at honorere hovedvejlederfunktionen 
for psykologer, idet man mener at det er indeholdt i specialisttillæget,-  som er et 
kvalifikationstillæg. Kan evt. blive problematisk, da ikke alle hoved vejledere er specialister.  
Region Hovedstaden: Fortsat arbejde med fusion. Er i gang med en udredning af 
delegationsbegrebet. Klinikchef deltager i ansøgerrunden. 
Region Nordjylland: Fortsat arbejde med omstruktureringer 
Region Syddanmark: Nedsat arbejdsgruppe som ser på delegation fra læge til specialpsykolog 
samt øvrigt lovgrundlag.  
Region Sjælland: Har ansat 3 psykologer i specialpsykologstillinger. Følgegruppe vil også tage fat 
på ovenstående vedr. delegation. 
Dansk Psykologforening: Ingen bemærkninger. 
 
 
4. 11.00-12.30 Behandling af 2 anmodninger om godkendelse som specialpsykolog 
Anmodningerne blev imødekommet. 
 
Behandling af 4 nye meritansøgninger samt afsluttet behandling af 1 ansøgning. 
 
12.30-13.00 Frokost 
 
5. 13.00-15.25 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 

- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning. Flow-chart med udvalgets 
opdateringer er vedlagt som bilag.  
Drøftelse af mulighed for delkursusledelse. 
- fælleskurser med psykiatri 
- meritkurser, herunder meritkurser i SPBU-regi 

 
6. 15.25-15.30 Evt.  
 
Næste møde i udvalget er planlagt til den 12. december. Mødet afholdes i Region Hovedstadens 
Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø. 


