
Referat for møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri 

09.01.20 kl. 17-19 

 

Til stede: 

Inge, Sigrun, Kirsten, Lottesophia, Eva, Marco. Klaus og Fie kommer ca. 18.00. 

 

Afbud:  

Tau. Tom har ikke svaret på doodle 

 

OBS: ift. dagsordenen er  

 

1. Valg af referent 

a) Marco og Fie 

 

2. Godkendelse af sidste referat 27.11.20 

a) Referatet er godkendt 

 

3. Studentermedhjælpen – status for opgaver, mails m.m. Velkommen til Marco (vikar) 

a) Udsat til næste møde, da studentermedhjælper Fie først kommer senere i dag. 

 

4. Kassereren – medlemslister/kontinget. 

a) Udsat til næste møde, da kassereren er fraværende. Det forventes dog at Tau og Fie 

følger op på kontingent og medlemskabsliste.  

 

5. (tomt punkt på dagsordenen) 

 

6. (punkt 6 ’Nyhedsbrev til medlemmer’ er ikke medtaget i referatet, da det blev behandlet på 

det forgangne møde og kan forefindes i referatet herfor) 

 

7. Henvendelser fra DP siden sidst: 

a) Mulighed for kommentarer til DP’s høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (Høring 

af bekendtgørelse af ikrafttræden af lov om ændring af sundhedsloven (bedre digitalt 

samarbejde i sundhedsvæsenet) og bekendtgørelse om drift af fælles digital infrastruktur 

i sundhedsvæsenet (F2 DP Id nr.: 2296270). Modtaget2/1. Deadline 24/1 

1. Lottesophia og Kirsten svarer.  

b) Orientering om DP's svar til opdateringsforespørgsel af den nationale kliniske 

retningslinje for behandling af angst hos børn og unge. Modtaget 2/1. 

1. Blot til orientering. 

c) Orientering: Invitation til 1. arbejdsprogramudvalgsmøde om psykologer som 

sundhedspersoner i psykiatrien - Specialpsykologers behandlingsansvar og 

psykiatriplan – Lottesophia og Klaus deltager.  

1. Blot til orientering. Afholdes 14/1. 

 

8. Planlægning af workshop i foråret. Inge ville undersøge lokale. Hvem vil være 

arbejdsgruppe/tovholder? 

a) Afholdes d. 2. maj. Det tilstræbes at workshoppen afholdes i Odense, da det er midt i 

landet.  

1. Inge kan booke lokale i gåafstand fra Odense Banegårdscenter. Lokalestørrelse: 20 

prs. Pris: maks 495 pr. person for et dagsmøde inkl. forplejning (evt. billigere, hvis 

det gøres uden morgenmad og/ eller der opnås flere deltagere). Alt nødvendigt 

teknisk udstyr forefindes i lokalet. 



2. Dog også en mulighed, hvis Lottesophia kan leje lokaler på eget arbejde. Vides 

endnu ikke. 

3. Arbejdsgruppe: Lottesophia og Inge følger op på både lokale og dagens indhold (se 

dog under evt. for drøftede indholdsmuligheder) 

 

9. Nyt møde 

a) Onsdag 4/3 kl 17-19. 

 

10. Evt. 

a) Generalforsamling (GF) 

1. Der skal indkaldes til GF senest 6 uger før. 

2. Dato bliver i forbindelse med workshoppen d. 2. maj. Foreslået dagsprogram: 

workshop kl 12-16, GF kl 16-17. 

 

b) Forslag ift. SPBU 

1. SPBU (selskab for psykopatologi for børn og unge) er sit eget selskab, men har et 

overlap ift. beskæftigelsesområde med SSPP. Måske ville det styrke både os og dem 

at arbejde mere sammen?  

2. Det vil i praksis være komplekst at lægge selskaberne sammen, men det bør drøftes.  

 

c) Workshopdagen d. 2. maj  

1. Man kunne gøre dagen til en slags konference for alle specialpsykologer med en 

generalforsamling til sidst. Både for medlemmer og ikke-medlemmer af SSPP. 

Annoncering via mail og Facebook (fx på gruppen ’Danske psykologer’). 

 

d) Info fra Klaus (som evt. også kan blive punkter at tage op til workshoppen 2. maj) 

1. Specialpsykologers status i ICD11 vs. psykiateres status er måske problematisk, jf. 

formulering heri om at ’der skal uddannes flere psykiatere’. 

1. Herunder behandlingsansvar, jf. Kirstens oplevelse på arbejde. 

2. Der nedlægges specialpsykologuddannelsesstillinger i Region Hovedstaden. Der bør 

laves en formulering fra SSPP ift. holdning om dette. 

3. Folketinget lægger nu op til, at specialpsykologer skal gå under Sundhedsstyrelsen, 

hvilket er positivt. 

 


