
 

 

      Dato:  14. juni 2017  

 

Mødested: Dansk Psykolog Forening 

Åboulevarden 31, 2. sal 

8000 Århus 

og DP Stockholmsgade, KBH 

 

Mødetid kl 17, opringning kl 17.30. 
 

 

 

 

Referat 

 Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab 
 

 

  

Faste  

punkter 

Vedrørende Bilag Tovholder 

1 Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde 

Tilsendt fra Katrine 

 

Referatet er godkendt efter rettelser fra Birthe  

Katrine 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

 

Dagsorden godkendt 

Alle 

3 Websiden siden 

sidst 

Marianne har haft kontakt med Heidi i DP, og 

har ryddet op i informationer og henvisninger. 

Marianne opfordrer til medlemmer at sende 

oplysninger om relevante kommende 

arrangementer til hende. 

Der ligger også en liste over afholdte kurser 

og konferencer, så man kan se 

kursusaktiviteten i selskabet. 

Det skal undersøges, om man kan se slides 

fra jubilæumskonferencen på hjemmesiden, 

når man er logget på ”mit DP” 

 

Vedr. automatiske deltagerlister: Tilmelding 

skal foregå som ved DPs link til øvrige kurser. 

Det er etableret som digital tilmelding og 

prøves af i den kommende periode. 

Forventningen er, at det vil lette processen 

omkring tilmelding 

 

 

 

Marianne 

4 Kurser afholdt og 

udbudt 

-Endelig godkendelse af tilrettet kontrakt  

Heidi følger op ift deltagerantal jf 

retningslinjerne. 

 

Birthe / Heidi 

 

 

 



Nye kurser:  

- Elektiv mutisme 8. sep: hvad mangler 

der? 

Kontrakt med oplægsholder om selektiv 

mutisme er under udarbejdelse. 

Der annonceres inden sommerferien og 

senest mandag den 19. Juni, så deltagere kan 

nå at tilmelde sig. Prisen bliver 1100 for ikke-

medlemmer og 850 for medlemmer af BNPS. 

Pia snakker med Birgit om praktisk hjælp 

 

GF18  

Anne Norup vil gerne holde oplæg på GF18.  

Det drøftes at spørge Ole Katz, om han vil 

lave et oplæg, der er mere praksisorienteret 

omkring børneneuropsykologisk testning.  

Måske kan man få nedsat en gruppe, der vil 

arbejde videre med det.  

Evt oplæg til udvalget fra bestyrelsen på 

forhold.  

 

- Jubilæumskonference 2019  

Tema: Funktions- eller udviklingsforstyrrelser 

og etnicitet (der arbejdes på titlen) 

Forslag til oplægsholdere:  

Cecilia Magnusson, Karolinska 

Nura Abae, Bristol 

Dr. Dheerai Rai (psykiater) Bristol 

Der er også skrevet til Amy Hewitt, men 

endnu intet svar.  

Kitt undersøger oplægsholder vedr. Down’s 

syndrom, da 21/3 er international Down’s dag 

Indhentning af tilbud: Fasciliteter t 70 pers, 

inkl festmiddag, 4 gruppelokaler, alt i AV, 

mellemmåltider, 2 frokost, overnatning, 

festmiddag som tilkøb, alt inkl moms:  

Heidi: Hellnann, Århus 

Kitt: Scandic City Århus 

Pia: Odense 

Katrine: Nyborg Strand 

 

Andre kurser: 

Temadag om præmature børn i 2018. Heidi og 

Marianne arbejder videre.  

 

 

Pia  

 

Birthe 

 

Birthe /? 

5 Økonomi aktuelt -Opdatering af kontingent 2017 

Heidi: lang proces at få indtastet, så vi kan få 

automatisk indbetaling via betalingsservice. 

Det er endnu ikke helt på plads. Heidi 

arbejder videre og håber at det kan sendes ud 

meget snart, gerne mandag den 19. Juni. 

 

-Ekstra midler til medlemsaktiviteter, 

ansøgningsfrist 11. aug og 15. nov. 

Tilskuddet skal tilbagebetales, hvis 

arrangementet, der ydes tilskud til, giver 

overskud. Vi springer over i år grundet 

Heidi  

 

Heidi / Birthe 



selskabets gode økonomi og evne til at 

generere overskud. 

Det drøftes at søge tilskud til gratis 

arrangement i 2018, for at få flere 

medlemmer. Evt lave tema om præmature 

børn, som er gratis.  

 

Der er møde i Selskabsrådet den 17. august, 

hvor Kitt og Birthe deltager. Handler om at 

styrke selskabsaktiviteterne 

  

-Ansøgning om midler til udarbejdelse af 

kliniske retningslinjer / ny runde 

Det går vi ikke ind i, der fokuseres på 

retningslinjer for børneneuropsykologiske 

udredninger jf GF2018.  

Der informeres i nyhedsbrevet i september 

om, at der er mulighed for at søge om midler 

til at udvikle kliniske retningslinjer i DP regi. 

Der kommer nyt opslag om ansøgning for 

2018 i august 2107 

 

 

6 Medlemshenvende

lser m.m. 

-Supervisionsgruppe (Vejlefjord) 

Vejlefjord har henvendt sig om interesse for 

interesse for supervisionsgruppe i eget 

udviklingsarbejde. Der har ikke været meldt 

tilbage fra medlemmer, og gruppen har fundet 

en løsning uden om BNPS 

 

 

7 Netværk med 

andre selskaber 

og foreninger 

-Selskabsråd, deltagelse i ekstramøde 

- Deltagelse i Nordic meeting 2018: 

Det er 21.-24. august 2018 i Stockholm 

Hvem deltager:  

Käte Fromm og Rikke Kiefer har meldt fra, da 

den praktiske del blev for stor.  

Birthe deltager i tlf møde og møde i Sverige.  

Vi skal arrangerer et symposium, med 3 

oplægsholdere og en chairman. Varighed 15-

30 minutter. 

Danmark arrangerer et symposium, BNPS (1 

oplæg) i samarbejde med (voksen-) 

neuropsykologisk selskab (2 oplæg).  

Dansk tema: ”Nye metoder i rehabilitering” 

Selskaberne skal selv betale for oplægsholder 

og transport til samme. Kotume er, at der ikke 

betales honorar, men deltagelse, ophold og 

transport. 

Birthe arbejder på at få det planlagt sammen 

med voksenneuro.  

NB: definition af rehabilitering 

Evt oplæg om rehabilitering af hjerneskadede 

/ commotio  

 

 

 

 

Kitt/Birthe 

 

Birthe 



8 Andet Deltagelse i psykiatriens dag 

Marianne deltog. Beretter at det var 

spændende, men hovedfokus var på 

voksenpsykiatri. Der var ingen oplæg om 

børnepsykiatri.  

Der blev promoveret specialpsykologers 

kompetencer mhp dækning i ydermråder, 

hvor speciallæger er en mangelvare.  

Marianne har gjort opmækrsom på, at der bør 

være psykologer involveret i udredninger af 

alle børn i psykiatrien.  

Men deltagere fra børnepsykiatrien var 

savnet.  

 

Marianne  

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev 

Kit ønsker at stoppe i bestyrelsen.  

På næste møde vælges nyt 

bestyrelsesmedlem blandt suppleanterne. 

 

Gamle materialer 

Heidi har fået overleveret mappe med gamle 

regnskaber og stempel fra tidl. kasserer 

Esther Ulsted. Det står nu hos Heidi, hvis 

nogen vil bruge det ☺  

 

Pia 

10 Næste møde: Tid og sted: København 7. sep. Hos Kitt, 

Tietgensgade 31E. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Børne Neuro  

Psykologisk Selskab 

Fagselskab under  

Dansk Psykologforening 

 

Email: borneneuro@gmail.com 

 

  


