
Nyhedsbrev - Vinter 2019 
 
Kære specialpsykologer og -studerende 
 
Velkommen til nyhedsbrevet 
Vi sender hermed første nyhedsbrev til medlemmer af Selskab for specialpsykologer i psykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri. Vi har i styrelsen drøftet, hvor ofte vi skulle udsende noget, og hvad 
indholdet skulle være. Vi har besluttet, at vi vil sende et nyhedsbrev ud hvert halve år, før jul og før 
sommerferien.  
 
Vi har drøftet om gruppen for specialpsykologer på Facebook kunne være et mere relevant medie. 
Aktuelt er denne gruppe dog åben for andre end specialpsykologer, og der kan være en begrænsning 
i at Facebook er et åbent og kommercielt medie, hvorimod et nyhedsbrev sendes direkte til en privat 
e-mail, hvilket derfor giver større fortrolighed og styring af, hvem der får hvilke informationer.  
 
Vi vil via nyhedsbrevet gerne informere om arbejdet i styrelsen og selskabet, herunder fx hvilke 
specialpsykologer, der er blevet udpeget til arbejdsgrupper eller har fået andre opgaver og hvilke 
opgaver og spørgsmål DP har bedt os arbejde med eller forholde os til. Endvidere vil vi forsøge at 
holde os ajour på ændringer i lovgivning, der berører specialpsykologer og politiske emner, der har 
relevans for os. Vi vil også meget gerne informere om arrangementer, som vi selv eller andre holder, 
der kunne være interessante for specialpsykologer.  
 
Vi har derudover talt om, at vi gerne vi opfordre til at gøre nyhedsbrevet til et medie hvor 
specialpsykologer kan få kontakt med hinanden og sparre om faglige og fagpolitiske emner, 
herunder. Vi vil derfor gerne opfordre til at man skriver til os med emner og informationer, som 
man ønsker at drøfte med andre eller orientere om.  
 
Vi bliver fra DP hyppigt bedt om at foreslå en person til en arbejdsgruppe eller give høringssvar på 
NKR eller lignende - ofte med meget kort tidsfrist. Vi må jævnligt melde tilbage, at vi ikke har nok 
viden om området eller kendskab til, hvem der har, til at vi kan give en kvalificeret tilbagemelding. 
Vi har i relation til dette drøftet, at det kunne være godt at have et kartotek over hvilke 
specialpsykologer, der har særlig interesse i eller viden om specifikke emner eller områder. Vi vil 
meget gerne have jeres input til dette; det er fint at foreslå andre men allerhelst vil vi høre fra jer 
selv, da vi også har brug for tilkendegivelse af, at I kunne have interesse i at blive udpeget til en 
opgave i DP.   
 
Status for efteråret 2019 
I april 2019 havde vi den første generalforsamling i selskabet siden den stiftende generalforsamling 
i 2018. Der var et fint fremmøde og en god debat samt et spændende oplæg om, hvordan det er at 
være specialpsykolog (psykologspesialist) i Norge. Den siddende styrelse fortalt om, hvilket arbejde 
der havde været i 2018 og hvilke planer, der var for 2019 (referatet kan ses på hjemmesiden).  
 
Siden har den nye styrelse konstitueret sig og har arbejdet videre med de forslag, der blev drøftet 
samt de henvendelser, der har været fra DP.  
 
Nyheder 
Sundhedsstyrelsen har godkendt nye målbeskrivelser for specialpsykologuddannelsen. 
Se mere her: https://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-uddannelsen/malbeskrivelser/ 
 
Anden nyhed relevant for specialpsykologer er, at der er sket ændring i sundhedsloven kapitel 9 §42 
a. ”Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af 
patienter”. Ændringen giver på et overordnet plan psykologer samme muligheder som fx læger, når 



det gælder udvidet adgang til at slå op i journaler (fx fra tidligere indlæggelser), idet 
alle ”sundhedspersoner” nu har adgang i stedet for særligt udvalgte faggrupper. Ændringen har stor 
betydning for psykologer i psykiatrien, som i praksis har brug for denne adgang. Samtidig har 
arbejdet med ændringen været med til at cementere psykologers rolle som sundhedspersoner.  
 
Der mangler dog fortsat en ændring af sundhedslovens kapitel 9 §42 d.”Indhentning af elektroniske 
helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling”,som bl.a. angiver at læger, tandlæger og 
jordemødre kan slå op i journalen i tiden efter et behandlingsforløb er afsluttet af hensyn til 
dokumentation for erhvervede kvalifikationer i et uddannelsesforløb. 
Lovteksten (se kapitel 9 §42: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110  
Meddelelse fra DP: https://www.dp.dk/nu-har-psykologer-udvidet-adgang-til-journaler/ 
 
Kommende aktiviteter 
Vi har i styrelsen drøftet, hvilke aktiviteter, vi kunne finde relevant for specialpsykologer. Vi har 
umiddelbart en del kursusaktivitet i løbet af uddannelsen og har i styrelsen en oplevelse af, at det, 
der i høj grad er behov for og efterspørges, er at kunne mødes med andre specialpsykologer og evt. 
danne netværk, hvilket også blev drøftet på seneste GF. Vi har derfor besluttet, at vi i første halvår 
af 2020 vil indbyde til en dag for specialpsykologer, hvor formen bliver workshops om forskellige 
emner, som vi i samarbejde med jer, medlemmerne, finder relevante, fx specialpsykologen som 
leder, samarbejdet med læger, sundhedsreformen eller andet. Vi vil allerede nu meget gerne have 
input til, hvad I kunne finde relevant at arbejde med på sådan en dag eller til andre arrangementer. 
 
Vi vil desuden meget gerne have jeres hjælp til at udbrede kendskabet til selskabet da vi kan 
konstatere, at vi er relativt få medlemmer og kan forstå at man ikke kender til selskabet på trods af, 
at vi har forsøgt at gøre opmærksom på vores eksistens blandt andet på Facebook, via mail og via 
de uddannelsesansvarlige.   
 
 
På vegne af styrelsen, 
 
Lottesophia Gordon Drejer 
Formand 
 


