
Dagsorden for møde i Selskab for Specialpsykologer i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri 19.03.19 kl. 17.00-19.00. 

 
1. Valg af referent 

Tau og Kirsten. 
2. Godkendelse af referat fra 22.01.19 

Godkendt. 
3. Orientering – regnskab godkendt for 2018 (Tau). 

Godkendt. 
4. Kontingent/medlemmer – status? (Tau) 

Der er aktuelt 29 medlemmer, der har betalt for 2019. Tau har skrevet ud til samtlige 
medlemmer om kontingent og generalforsamling. Der er problemer med dette grundet 
tekniske vanskeligheder ifm. mailsystemet og overgangen til outlook. Der følges op på 
dette ved at kontakte IT ansvarlig ved DP. 

5. Studentermedhjælper – status? (Eva) 
Sidste sprang fra. Lottesophia kontakter studerende. 

6. Psykiatrialliancen – inviation sendt fra Eva – var der nogen, der deltog? 

Drøftelse af fremtidens psykiatri. Ingen fra SSPP deltog. 
7. Hvordan bliver specialpsykologer specialister – status? (Tom) 

Der er intet nyt. Der har ikke været tilbagemelding skriftligt. 
8. Referat fra formandskollegiet sendt fra Lottesophia. Kommentarer? Hvem kan 

deltage 22/3? 

Tau deltager. Medbringer drøftelse fra SSPP vedr. høringssvarene jf. nedenstående. 
 

9. Høringer og andre forespørgsler fra foreningen: 
(a) 24/1 – Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af 

NRK for vanskelig behandlelig depression. Fristen var i februar. Vi kunne bakke 
op om DP’s forslag. Fik vi givet tilbagemelding? 

Der blev ikke givet tilbagemelding. Krista Straarup er i arbejdsgruppen. 
(b) 01/02 – Repræsentanter til arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for 

intensive sengeafsnit i psykiatrien. Vi indstillede Mikkel Skytte og Trine 
Reippeurt. Ved vi hvem der har fået pladserne? Fristen var 15/2. 

Både Mikkel Skytte og Trine Reippurt er inkluderet i arbejdsgruppen. 
(c) 15/02 – Høring over udkast til forslag om ændring af sundhedsloven. Fristen var 

26/02. Gav vi nogen tilbagemelding? 

Vi fik ikke givet en tilbagemelding. 
(d) 26/02 – Medlemmer til arbejdsgruppe vedrørende anbefalinger til rekruttering og 

fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien. Fristen var 15/2. Vi har indstillet 
Karen Dissing Sandahl. Hvem har fået pladsen? 

Karen Dissing Sandahl er blevet accepteret til arbejdsgruppen. 
(e) 11/3 – Udpegning af medlem til referencegruppe vedrørende udarbejdelse af 

anbefalinger til anbefalinger til mennesker med spiseforstyrrelser. Fristen er 
22/3. Kan vi udpege nogen? 

Eva tager kontakt til Louise Reinert og Linette Frölich. 
(f) 11/3 – Opdatering af NRK for non-farmakologisk behandling af unipolar 

depression. Fristen er 25/3. Har vi kommentarer? 

Styrelsen har ikke detaljeret viden indenfor dette forskningsområde. Klaus udarbejder en 
skrivelse vedr. evt. kontakt til relevant fagperson. 

(g) Ift. følgegruppe for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 
Lottesophia udfærdiger skrivelse, hvori der peges på Klaus Pedersen og Birgitte Hysse 
Forchhammer. 

(h) Vedr. indikatorsættet for Dansk Retspsykiatrisk Database. 



Lottesophia skriver til Lotte Sønderby, Mette Brinck, Jesper Lund og Anne Henriksen. 
 

Det er svært for styrelsesmedlemmerne at nå at gå i dybden med de mange høringssvar. 
Det er opfattelsen at intentionen med høringssvarene er, at skabe en demokratisk process, 
men styrelsen er bekymret for om denne process, samt kvaliteten heraf, reelt set sikres 
ved høringerne. Styrelsen peger på at der behov for en evaluering af processen. Dette 
tages op på formandskollegiet. Eva vil forrette en kort skrivelse. 
 

10. GF 05.04.19 

(a) Indkaldelse er sendt på mail til medlemmer og lagt på hjemmesiden (Tau), på 
Danske psykologer og Specialpsykologerne på Facebook (Lottesophia/Eva). 

(b) Status for tilmeldinger? (Tau) 
Tau melder tilbage med status, da vi grundet tekniske problemer ikke har haft adgang til 
mailadressen specialpsykologer@dp-decentral.dk.   

(c) Status for lokale? (Kirsten/Tau) 
Lokale er afprøvet d.d. Dog ikke Aarhus lokalet. 

(d) Forplejning er bestilt (Kirsten/Tau) 
Forplejning er bestilt til København. Ikke Aarhus. 

(e) Oplægsholder er bekræftet (Kirsten) 
(f) Journalist kontaktet men DP har netop haft fokus på emnet i P og vil derfor ikke 

komme (Eva). 
(g) Andre opgaver? Lottesophia sørger for dagsorden og formandsberetningen. Tau 

fremlægger regnskab. 
(h) Programmet starter klokken 16. Hvornår mødes vi og hvem deltager hvorfra? 

I København vil der være styrelsesmedlem tilstede fra kl. 15.00. I Aarhus fra kl. 16.00. 
 

11. Næste møde 

Generalforsamling 05.04 kl. 15.00. Næste møde er 30.04 kl. 17. 
12. Evt. 

Eva nævner at cand.psych. og phd Line Natasja Larsen kommer til foredraget under 
generalforsamlingen, dog uden at blive efterfølgende. 
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