Procedure for ansøgning om godkendelse til specialist
og/eller supervisor under BUP-DK

Hvis du er børne- og ungdomspsykiater:
Ved ansøgning om godkendelse som specialist eller supervisor skal læger benytte det
ansøgningsskema, som er at finde på Bupnet`s hjemmeside (se link her nedenunder)
For at blive godkendt som specialist i psykoterapi i BUP-DK fremsendes indscannet
ansøgningsskema, bilag og evt. dokumentation elektronisk og med påført e-mail og
almindelig postadresse til: Sekretær Lene Lundkvist på mailadressen
lene.bup@hotmail.dk
Ansøgningskema til brug for ansøgning om godkendelse til specialist i psykoterapi for
læger/psykiatere findes på følgende link:
http://www.bupnet.dk/media/Ansogningsskema_specialistgodkendelse_rev_juni.doc
For at blive godkendt som supervisor i psykoterapi i BUP-DK fremsendes indscannet
ansøgningsskema, bilag og evt. dokumentation elektronisk og med påført e-mail og
almindelig postadresse:
Sekretær Lene Lundkvist på mailadressen lene.bup@hotmail.dk
Indscannede ansøgningskemaer til brug for ansøgning om godkendelse til supervisor i
psykoterapi for læger/psykiatere findes på følgende link:
http://www.bupnet.dk/media/Ansøgnings_skema_supervisor_godkendelse_rev_ju.doc

Hvis du er psykolog:



For at blive godkendt som specialist i psykoterapi i BUP-DK nedenstående til sekretær
Lene Lundkvist på mailadressen lene.bup@hotmail.dk med påført e-mail og almindelig
postadresse:
 Indscannet dokumentation for godkendelse som specialist i Dansk Psykologforening
 eskrivelse og indscannet dokumentation for uddannelse vægtet på den terapiretning
du aktivt anvender. Følgende retninger godkendes i BUP-DK: Psykodynamisk terapi,
kognitiv adfærdsterapi og systemisk terapi.
Indscannet dokumentation for mindst 2 års klinisk ansættelse i børne- og
ungdomspsykiatrien.
For at blive godkendt som supervisor i psykoterapi i BUP-DK nedenstående til sekretær
Lene Lundkvist på mailadressen lene.bup@hotmail.dk med påført e-mail og almindelig
postadresse:
Indscannet dokumentation for supervisorgodkendelse i Dansk Psykologforening.
2: Beskrivelse og indscannet dokumentation for uddannelse vægtet d anførsel af den
terapiretning, du aktivt anvender. Følgende retninger godkendes i BUP-DK:
Psykodynamisk terapi, kognitiv adfærdsterapi og systemisk terapi.

Specialistgodkendelse i BUP-DK giver adgang til at supervisere og undervise læger på
Grunduddannelsen i psykoterapi for børne- og ungdomspsykiatere.
Supervisorgodkendelse giver adgang til at undervise og supervisere på
Specialistuddannelser og til at undervise på Grunduddannelse. For at supervisere læger
på Grunduddannelsen skal man også være godkendt som specialist (se ovenfor).
Ansøgninger til udvalget behandles 4 gange årligt og løbende frister er:
1. januar, 1. april, 1. august, 1. november.
Der skal regnes med en behandlingstid på ca. 6 uger efter disse tidsfrister
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