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Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i 
børne- og ungdomspsykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

18. december 2013 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
 

Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Torsdag den 12. december 2013 kl. 10.00 – 15.30 

 
Mødet blev afholdt hos Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø. 
 
Deltagere: 
Annette Anbert, Region Sjællan, formand 
Jack Bymann, Region Hovedstaden 
Lone Hjerrild-Møller, Region Syddanmark 
Gunvor Brandt, Region Midtjylland 
Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland 
Margit Nielsen, Dansk Psykologforening 
Pusjka Helene Cohn, SPBU 
Birte Mikkelsen, Sekretariatet 
 
Dagsorden: 
 
1. 10.00 -10.05 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
Drøftelse af sagsgangen omkring meritansøgninger 
 
2. 10.05-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- orientering om nye ansættelser i psykiatri 
Et nyt hold er startet 1. december 2013 – et stort hold på 28 studerende 
- kursus for uddannelsesansvarlige i efteråret 
Erfaringer fra dagene i Middelfart den 31. oktober-1. november. Generelt gode dage, som vil være 
tilbagevendende også i 2014. 

- ordning med kursuspladser til psykologer i meritforløb 
Sekretariatet orienterede om arbejdet med at skaffe kursuspladser til psykologer i meritforløb 
- Ref fra rådsmøde den 30. september 2013 
Formanden orienterede fra mødet 

 
3. 10.30-11.00 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og SPBU 
RM: Der arbejdes med oprettelse af stillinger 
RN:  Ingen nyheder 
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RS: Ledelsen er meget optaget af at oprette stillinger. Det drejer sig især om stillinger med opgaver 
ift. patientflow, diagnosticering, mm 
RH: regionen har inviteret de uddannelsesansvarlige og vejledere til et arbejde med 
funktionsbeskrivelser – dog har regionen jo selv udarbejdet en beskrivelse. Arbejdet er afsluttet.  
RSj: Opslag af en stilling i klinik, dog ingen ansøgninger. Nyt opslag i Roskilde, døgnafsnittet. 
Følgegruppen skal udarbejde et oplæg til ledelsessystemet om anvendelse af specialpsykologer. 
DP: DP har indkaldt 2 specialpsykologer fra hver region, en fra b/u og en fra v, til møde 20.01.14 
mhp drøftelse af psykologernes og specialpsykologernes position og beskæftigelse i b/u- og v-
psykiatrien. DP har modtaget alle færdige kursusbeskrivelser fra begge specialer som en del af 
bestræbelserne på at beskrive overbygningsuddannelser indenfor børneneuropsykologi og 
psykoterapi.  
SPBU: Hold 1 har meldt sig ind, det har også hold 2 pånær 4 der nu opfordres til dette af deres 
UAP. Holdenes repræsentant har jævnlig mailkontakt med begge hold angående emner af relevans 
for uddannelsen, herunder kursusudarbejdelsen. Der blev i december 2013 afholdt endnu et kursus 
om BBM-II, hvor ca 16 kursister tog kurset mhp opfyldelsen af de teoretiske krav. Der er oprettet 
en side på selskabets hjemmeside til brug for UAP'ere mhp deling af udkast til 
kompetencevurderingsmetoder. 
 
4. 11.00-12.30 Ansøgninger om godkendelse og merit 
1 anmodning om godkendelse som specialpsykolog blev behandlet. 
 
Behandling af 3 nye meritansøgninger. 
Behandling af ansøgning om fornyet meritvurdering pba specialistgodkendelse,  
Behandling af 2 igangværende ansøgninger 
Alle ansøgninger blev behandlet. 
 
Drøftelse af håndtering af ansøgere med specialistgodkendelse i psykoterapi (ny og gammel 
ordning) 
Auditskemaer 
Punktet blev ikke drøftet. Drøftes på et kommende møde. 
 
12.30-13.00 Frokost 
 
5. 13.00-15.15 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 

- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning.  
Gennemgang af både I-forløb 2013-2014 og H-forløb 2013-2016 
- fælleskurser med psykiatri, herunder ledelse og forskning 
Ledelseskursus bliver fælleskursus og planlægningen er i gang. Vedr. 
forskningskurset undersøges muligheden for et fælleskursus – psykiatri har et hold i 
gang med forskningskursus. 
- drøftelse af muligheden for deltidskursusledelse 
Punktet videredrøftes på det kommende møde i udvalget. 

 
6. 15.15-15.30 Evt., herunder planlægning af møder i 2014.  
Følgende møder er planlagt i 2014:: 
25. februar, Aarhus, Regionshuset Olaf Palmes Allé 15 
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24. marts, København, Danske Regioner 
22. april, Aarhus, Regionshuset Olaf Palmes Allé 32 
20. juni, København, Danske Regioner 
18. augsut, Arhus (ikke endelig fastlagt) 
22. oktober,  
2. december  
 


