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Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i 
børne- og ungdomspsykiatri 
 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

17. februar 2014 Birte Mikkelsen Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 

 
Møde i uddannelsesudvalget, Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 – 15.30 
 
Mødet holdes hos Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, lokale 14, 8200 Aarhus N. 
 
Deltagere: Pusjka Helene Cohn, Ditte Lammers Vernal, Gunvor Brandt, Anette Anbert, Margit 
Koudal Nielsen, Rikke Bundgaard, ref. 
Der er afbud fra Jack Bymann, som er kursusleder denne dag på Psykologisk undersøgelsesmetode 
II, samt fra Lone Hjerrild. 
 
Referat: 
 
1. 10.00 -10.05 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden 
 
2. 10.05-10.30 Sidste nyt fra sekretariatet og formanden  
- ny ansættelsesrunde i foråret 2014 (Sekretariatet sender tidsplanen rundt) 
- Der er nye kontaktpersoner i Region Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden, som kan ses på 
hjemmesiden www.specialpsykologuddannelsen.dk  under Om uddannelsen - Organisering – 
Regionernes kontaktpersoner.  
- Der er også kommet nye medarbejdere på SPU i CfK – Sekretariatet sender en redigeret oversigt 
til begge udvalg. 
- Sekretariatet har været på besøg hos uddannelsesudvalget i Psykiatri i Videreuddannelsesregion 
Nord. Besøget var givende ved at få præsenteret sekretariatet, få afklaret nogle myter og at få 
beskrevet, hvilke opgaver Sekretariatet har og ikke har beslutningskompetence over. 
- Det skal tilføjes til skemaet til ansøgning om merit, at længerevarende orlov under tidligere 
ansættelser skal angives.  
- Rådsmøde den 6. marts 2014. Annette Anbert gennemik dagsordenen. 
-Vedrørende Rådet: Det kunne være ønskeligt at der kommer tal på, hvor mange specialpsykologer 
der har fået ansættelse som specialpsykolog, når der laves opgørelser over regionernes brug af 
specialpsykologer. Derudover ønskes der gerne snart en ny opgørelse.  
-Kan der laves en opgørelse over, hvor meget SPU´erne under uddannelse kan regnes med at være 
til stede i klinikken? Og ønsker udvalgene at der laves sådan en oversigt? Udregningen kan godt 
laves, men spørgsmålet er om det vil sætte større begrænsninger for de uddannelsessøgende, end at 
være til gavn. 
 
3. 10.30-11.15 Sidste nyt fra regionerne, foreningen og SPBU 
RN: Regionen arbejder på at finde en UA til erstatning for Ditte Lammers Vernal, der har fået en ny 
ansættelse, og dermed ikke kan sidde i uddannelsesudvalget længere. Hendes stilling slås op som 
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specialpsykologstilling. Det bemærkes at på voksenområdet går det fint med at få ansat 
specialpsykologer som specialpsykologer, i ledelsesstillinger.  
RM: Der er blevet arbejdet med en plan for implementering af specialpsykologstillinger, inden 
2025. 
RSj: Regionen søger specialpsykologer men der er få ansøgere. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
vedrørende implementering af specialpsykologstillinger i BU&V.  
DP: Der var møde i januar angående anvendelsen af psykologer i psykiatrien. Det blev belyst at der 
er store regionale og specialespecifikke forskelle i hvordan uddannelsen skrider frem, og hvor langt 
man er nået.  
SPBU: Pusjka har talt med DP om ”omvendt merit” – der er sendt kursusbeskrivelser for alle SPU-
kurser ud til fagnævnene for specialistuddannelserne, som er ved at tage stilling til en eventuel merit 
for dem. Gunvor har udarbejdet et forslag til merit, som kunne sendes til fagnævnene som et 
forslag. Gunvor sender det til udvalget, til inspiration. Punktet skal på dagsordenen til næste møde. 
Uddannelsespsykologerne har en repræsentant i selskabsstyrelsen. Hun vil gerne hjælpe med 
sparring fra sit bagland, hvis udvalgene har spørgsmål omkring uddannelsen ude i regionerne.  
 
4. 11.15-11.45 Ansøgninger om godkendelse som specialpsykolog 
 
Håndtering af ansøgere med specialistgodkendelse i psykoterapi (ny og gammel ordning) 
Pusjka prøver at høre Ib Andersen omkring forholdene for oversigten over merit for psykologer der 
har en specialistuddannelse, om man kan finde en pragmatisk løsning på spørgsmålet. 
 
Auditskemaer – der ønskes en drøftelse af hvordan auditskemaer anvendes i regionerne 
Punktet flyttes til næste møde hvor der ønskes tid afsat specifikt til dette punkt, samt evalueringer. 
Sekretariatet spørges, hvor mange meritter der er i gruppe III og hvor meget klinik er de blevet bedt 
om? Der ønskes en drøftelse af hvor vidt alle autoriserede psykologer fremadrettet skal tilbydes en 
meritafgørelse, da især ansøgerne i gruppe III ofte giver uforholdsmæssigt meget arbejde. Kan man 
sætte en nedre grænse for f.eks. klinisk erfaring i forhold til, hvornår man kan få en meritvurdering? 
Spørgsmålet bør også drøftes med uddannelsesudvalget i Psykiatri. 
 
11.45-12.30 Frokost 
 
5. 12.30-15.15 Kursusplanlægning (med pause undervejs) 

- oversigt over gennemførte kurser indtil nu 
- fortsættelse af arbejdet med kursusplanlægning. Oversigt vedlægges. 
- fælleskurser med psykiatri, herunder ledelse, forskning og konsulentfunktion 
- drøftelse af muligheden for deltidskursusledelse, udvælgelse af kursusleder 

 
Forskningstræning: Der har været et ønske om at køre FT sammen med udvalget på voksenområdet. 
Dette udvalg har udviklet et kursus der bliver lagt til efteråret 2014, hvor B&U gerne må være med. 
Ditte er sat på FT som tovholder for B&U, og kan stadig være delkursusleder. Loa Clausen, som er 
ansat i en forskningsansættelse i BUC i RM, kontaktes (af Gunvor) for at høre om hun vil være med 
som delkursusleder. Margit Nielsen tilbyder sparring. Annette kontakter voksenudvalget og 
meddeler at B&U kører sit eget FT-modul, i hvert fald i første runde. Tanken er at det skal lægges 
primo 2015.  
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Voksenpsykiatri: Kursusbeskrivelsen kan sådan set godt genbruges, den er dækkende. Der skal 
muligvis hyres en anden underviser, evt en psykolog i voksenpsykiatrien. 
 
Psykologisk behandling II: Brainstorm vedrørende indhold: (På i-kurserne præsenteres 
retningslinjerne.) Behandlingskategorier og terapier. Overblik over behandlingstiltag og hvornår de 
forskellige skal anvendes, i sammenhæng med hvilke diagnoser. Sammenhæng med pædagogisk og 
medicinsk behandling. 
 
6. 15.15-15.30 Evt.  
Sekretariatet skal sende en mail til den regionale kontaktperson i RH med spørgsmål om, om der er 
blevet lavet nyt uddannelsesprogram efter ændringer i psykiatrien pr 1. januar 2013? 
 
 


