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Dagsorden ilfg vedtægterne. 
 

1) Valg af Dirigent: Styrelsen foreslår?  
2) Valg af referent: Styrelsen foreslår? 
3) Godkendelse af dagsorden. 
4) Formandsberetning v/ Birthe Rusike 
5) Fagnævnets beretning v./Lotte Fensbo 
6) Kassererens beretning v/Katrine Wiese 
7) Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år. 
8) Indkomne forslag:  

 
 

Dagsorden ilfg. vedtægterne. 
 

9) Valg af Dirigent: Styrelsen foreslår Jane Evald  
10) Valg af referent: Styrelsen foreslår Katrine Wiese 
11) Godkendelse af dagsorden. 
12) Årsberetning v/ Formand Birthe Rusike 
13) Fagnævnets beretning v./Lotte Fensbo 
14) Kassererens beretning v/Katrine Wiese 
15) Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år. 
16) Indkomne forslag:  

 
 
Årsberetning fra Neuropsykologisk Selskab  
 

Styrelsens har i 2019 bestået af Formand Birthe Rusike, Næstformand Kitt Boel, Kasserer 

Katrine Wiese, der også stod for medlemslisterne. Suppleanter: Mette Hennelund 

Fra sommeren prøvede Anne Wagner Jakobsen kræfter med styrelsesarbejdet, men 

valgte desværre at stoppe igen, grundet arbejdspres i oktober måned. 

Der er i 2019 afholdt to fysiske møder i Aarhus og Vejle, udover det konstituerende møde i 

Odense i marts måned, samt 3 telefonmøder. 



2019 har været et travlt år for Styrelsen, vi har afholdt to store specialiseringskurser, en 

temadag og et fyraftensmøde, repræsenteret selskabet i DP’s udvalg, og deltaget i 

årsmøde i den europæiske sammenslutning FESN i september.  

 

Kurser og temadage: 

I januar og februar 2019 afholdt vi specialiseringskurset Udvikling i neuropsykologisk 

perspektiv med Carsten Bjarkam i Aarhus over 5 dage. 

Fra maj til september afholdt selskabet et 6-dages specialiseringskursus omkring 

intervention i København med diverse undervisere.  

I oktober havde vi desuden en temadag med Kirsten Callesen omkring 

belastningsreaktioner og traumetilstande og i september havde vi et fyraftensmøde 

omkring brugen af tolk for neuropsykologer med psykolog Alice Klinge og tale-

sprogkonsulent og tegnsprogstolk Karen Beier.  

Kigger vi fremad, så starter specialiseringskurset Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser 

d. 27. april i Aarhus og fortsætter i København og på Epilepsihospitalet Filadelfia med i alt 

7 kursusdage. 

Vi har planer om at det 4. specialiseringskurser omkring udredning i slutningen af 2020, 

men mangler pt. friske styrelsesmedlemmer til at planlægge kurset. 

  

Nordisk Møde 2021  

Børneneuropsykologisk selskab samarbejder med Dansk selskab for neuropsykologi om 

at planlægge det 14. nordiske møde i neuropsykologi. Vi er langt i planlægningen og har 

Mette Underbjerg, Käte From og Birthe Rusike i Scientific comitee sammen med tre 

medlemmer der repræsenterer Danske neuropsykologer (Randi Starfelt, Lars Evald og 

Laila Øksenbjerg). 

Styregruppen for konferencen har været lidt udskiftelig, men består aktuelt af Ro Julia 

Robotham, Anne Norup fra Danske neuropsykologer, Anne Wagner Jakobsen og Birthe 

Rusike fra Børneneuropsykologisk selskab. 

Konferencen finder sted d. 24.-27. august 2021 i Falkonercentret i København og inden 

længe, vil I få et link til hjemmesiden. Emnet bliver: Nordic neuropsychology: From cradle 

to cognitive reserve og vi glæder os rigtig meget til at præsentere program og 

oplægsholdere og se så mange af jer som muligt. Der bliver mulighed for at byde ind med 

praktisk hjælp, abstracts eller posters, når vi kommer lidt længere frem i forløbet. 

 

De europæiske neuropsykologer. 

Årsmødet i FESN fandt i 2019 sted i Milano samtidig med den 3 dages europæiske 

konference i neuropsykologi på det katolske universitet i byen. Referat fra mødet ligger på 



hjemmesiden, og der blev taget beslutninger som omhandler såvel medlemmerne som 

selve sammenslutningens berettigelse. Vi deler vores stemme med Danske 

neuropsykologer og afstemmer holdninger og beslutninger i fin ro og orden, Til sommer er 

der igen møde, denne gang i Berlin og det er ikke besluttet, om vi deltager eller lader os 

repræsentere ved ”Voksenneuro”. 

 

Arbejdsgrupper og udvalg: 

På det nationale plan har vi i 2019/20 markeret os ved at afslutte arbejdet i Socialstyrel-

sens arbejdsgruppe ”Forløbsbeskrivelser vedrørende CP hos børn og unge”. Vi har 

efterfølgende deltaget i planlægning af, hvordan forløbsbeskrivelsen kan komme ud til 

kommuner og relevante samarbejdspartnere. I ”Udvalget for Sundhedspsykologi” i DP på 

børn og unge området sidder Anne Wagner Jakobsen med og senest har vi lavet aftale 

med Käte From om at repræsentere os i Socialstyrelsen i arbejdet med en ny 

målgruppebeskrivelse i National koordination vedr. børn med Føtalt alkoholsyndrom (FAS) 

og Neonatal abstinenssyndrom (NAS).  

Vi har desuden udpeget Lene Straarup til deltagelse i arbejdsgruppe om ADHD i 

Sundhedsstyrelsen, og afleveret høringssvar omkring den tilrettede lovgivning på 

handicapområdet. 

Alle steder er vi med til at sætte fokus på det særlige vi kan som børneneuropsykologer og 

på de særlige behov børn og unge har på psykologfeltet.  

 

Psykologforeningen: 

Sidst skal nævnes, at vi, som decentralt selskab i DP, forsøger at være aktive i 

Psykologforeningen og sørge for, at der her sættes fokus på såvel psykologerne, der 

arbejder på området og på de børne og unge som vi arbejder med. Vi deltager aktivt på 

Formandsmøder, og hvor vi ellers kan få lov at sætte vores præg på debatten. 

Vores medlemstal er vokset i 2019/20 og vi tror på, at der fortsat er brug for en særlig del 

af neuropsykologien målrettet børn og unge. 

Vi håber, at Børneneuropsykologisk Selskab gør en forskel, og vi håber, at I som 

medlemmer fortsætter med at tro på, vi gør en forskel og vil støtte vores kurser og 

arrangementer. I er altid velkomne til at melde ind omkring ideer til kurser og temadage 

eller andre ting, som I tænker vi kan have gavn af at være opdaterede på. Tak for dem, vi 

har fået i årets løb. Det er med til at skabe en levende forening. Tak for medlemskabet i 

2019/20. 

 

 


