
KONSTITUERENDE STYRELSESMØDE 6. februar 2018 
i Selskabet for Specialpsykologer i psykiatri og Børne- og Ungepsykiatri 
 
Dirigent: Dea Seidenfaden 
 
Referent: Tom Skaarup-Hille 
 
Referat fra stiftende generalforsamling af Selskabet for Specialpsykologer i psykiatri og Børne- og 
Ungepsykiatri. 
 
Deltager er fysisk til stede i lokaler i Dansk Psykolog Forening i København og via Skype i Århus. 
 
Deltagerliste nederst. 
 
Kirsten Steengaard Møller Byder velkommen og der udnævnes dirigent Dea Seidenfaden og referent Tom 
Skaarup-Hille, som godkendes af forsamlingen.  
 
Der bliver gennemgået at alle frister for indkaldelse er overholdt og dette er opslået i Psykolognyt og derfor 
er beslutningsdygtig.  
 
Dagsorden oplæses og godkendes af alle deltager.  
 
Vedtægterne gennemgås og der spørges til ændringsforslag.  
 
Der rejses ændringsforslag omkring antal deltager i styrelsen ændres fra tre til fem, med op til tre 
suppleanter.  
 
Der rejses ændringsforslag til at en plads reserveres til specialpsykolog fra B&U, men kan besættes af 
anden, såfremt der ikke er en repræsentant fra B&U, der ønsker at deltage i styrelsen.  
 
Der rejses forslag om, at halvdelen af styrelsen er til valg i modsatte år, så der ikke er fuld udskiftning i 
samme år.  
 
Alle forslag vedtages enstemmigt og føjes til vedtægterne. 
 
Vedtægterne godkendes enstemmigt efter tilføjelse af ændringsforslag.  
 
Dea Seidenfaden holder oplæg omkring hovedforeningen og enhedens placering i Dansk Psykologforening.  
 
Der afholdes valg til styrelsen, med følgende opstillede: 
 
Lottesophia Gordan (SP voksen) 
Eva Kirketerp (SP B&U) 
Klaus Pedersen (SP voksen) 
Tom Skaarup-Hille (SP voksen) 
Tau Risvang (SPU voksen) 
Sigrun Erlingsdottir  (SP voksen) suppleant  
Kirsten Stengaard Møller (SP voksen) suppleant  
 
Der er ikke behov for kampvalg og styrelsen godkendes enstemmigt som ovenstående. 



 
Der tales om eventuelle fremtidige arbejdsgruppe og hvilke behov i medlemsgruppe for emner der tages 
op. Følgende emner diskuteres: 
 

• Er specialpsykologer at regne for sundhedspersoner. 

• Erfaringsdannelse fra forskellige regioner – hvilket budget ansættes specialpsykologer under. 

• Eventuelle vagtordninger for specialpsykologer og aflønning. 

• Hvordan anvendes specialpsykologer på tværs af regioner, især i forhold til uddelegering af ansvar. 

• Specialpsykologers virke i forhold til tvangsforanstaltninger og diagnosticering.  

• Hvilke kompetencer har privatpraktiserende specialpsykologer og godkendes disse af fx 
forsikringsselskaberne.  

• Samarbejde med yngre læger/DPS 

• Promovering af specialpsykologer og bringe viden ud til andre om SP kompetencer.  

• Forskellige forslag til oplæg f.eks. ICD 11, psykologi og teknologi/fremtid, invitation til psykologer i 
Norge omkring erfaringer. 

 
Referatet oplæses og godkendes af den nye styrelse. 
 
Mødet hæves  
 
Deltagerliste: 
Sigrun Erlingsdottir  
Lottesophia Gordon 
Pernille Ertvev 
Ann Nilsson 
Bettina Jæger 
Kasper Winther Sørgensen 
Mette Sofie Anvig 
Helle Jørgensen Lolli 
Ann Colleen Nielsen 
Mia Borum Rygdahl 
Tine Olavsgaard 
Tau Risvang  
Margit Munk Hansen 
Kirsten Stengaard Møller 
Tom Skaarup-Hille 
Dea Seidenfaden  
Stine Mølbjerg Kristensen 
Vibeke Hansen 
Ida Ussing-Kelstrup 
Klaus Pedersen 
Anne Henriksen 
Eva Kirketerp 
 
 


