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

04.03.20 kl. 17-19 

 

Til stede: 

- Marco, Inge, Lottesophia, Eva, Tau, Sigrun, Klaus 

Afbud:  

- Kirsten 

 

1. Valg af referent 

a) Marco 

 

2. Godkendelse af sidste referat 09.01.20 

a) Referatet er godkendt 

 

3. Studentermedhjælpen – status for opgaver, mails m.m.  

a) Hjemmesiden er opdateret 

b) Indbetaling af kontingent for 2020 er meldt ud 

c) Vi skal sikre os, at DP er orienteret om styrelsens konstituering efter GF 2019 og dets 

nuværende status. Marco skriver til Heidi. 

d) Marco går til hånde til workshop og GF 2020 d. 2. maj 

e) Skriftlig aftale for studentermedhjælpere udfyldes efter møde 

 

4. Kassereren – medlemslister/kontingent og årsregnskab 2019. Udsat fra sidst. 

a) Vi har ca. 20 medlemmer for 2020 og ønsker flere. Inge melder sig til at være SoMe-

ansvarlig og skriver ud på FB og reklamerer for kontingentindbetaling og medlemskab. 

Lottesophia har desuden forbindelse til DP’s FB-side, og vil evt. også skrive noget ud 

der. 

b) Se også punkt 10  

 

5. Orientering: Tom har meddelt at han ønsker at træde ud af styrelsen. Vi takker for hans 

indsats. 

 

6. Orientering: Hjemmesiden. Hjemmesiden har ikke været opdateret. Dette er nu bragt i 

orden. 

 

7. Henvendelser fra DP siden sidst: 

a) Orientering: Høring af NKR for vanskelig behandling depression, modtaget 29.01.20. 

Der er givet svar om at vi ikke har kommentarer. 

b) Orientering: Høring af forslag om ændring af lov mod forbud mod forskelsbehandling 

på grund af handicap, modtaget 29.01.20. Der er givet svar om at vi ikke har 

kommentarer. 

c) Orientering: Høring af bekendtgørelse af ikrafttræden af lov om ændring af 

sundhedsloven, modtaget 02.01.20. Der er givet svar om at vi ikke har kommentarer. 

d) Orientering: Høring af vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og 

vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien, modtaget 03.02.20. Vi har givet 

følgende kommetarer, der er blevet inkluderet i DP's samlede høringssvar: "Vi har to 

kommetarer som relaterer sig til brug af ordet læge/overlæge ift. indlæggelsessamtaler i 

psykiatrien. Side 3, sidste paragraf inden afsnit 3: "Lægen skal også ved 

indlæggelsessamtalen...." og side 10, midt i tredje paragraf: "Overlægen skal i 

forbindelse med indlæggelsessamtalen spørge...". Os bekendt er det ikke lovpligtigt at 

det er en læge der foretager indlæggelsessamtalen? Jf psykiatriloven kapitel 2 §3, står 

der at det kræver lægefaglig stillingtagen, hvis det konkluderes at patienten ikke er i en 



tilstand hvor der kan angives forhåndsgodkendelser, men det er vel ikke det samme som, 

at det så altid er en læge der nødvendigvis skal foretage indlæggelsessamtalen? Der 

kunne foreslås ændring til hhv. "Den sundhedsperson, der foretager 

indlæggelsessamtalen skal..." og "Overlægen har ansvar for at der til 

indlæggelsessamtalen spørges om..."." 

e) Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning, modtaget 

25.02.20, svarfrist 16.03.20. 

1. Bestyrelsens medlemmer skal melde ind med kommentarer, hvis de har nogen. Dog 

vurderes høringen til at være i periferien af genstandsfeltet for SSPP. 

 

8. Orientering: Arbejdsprogramudvalgsmøde om psykologer som sundhedspersoner i 

psykiatrien. Lottesophia og Klaus har deltaget i to møder siden sidste møde. 

a) Et arbejdsudvalg fra sidste DP-generalforsamling samt et DP-stormøde omkring 

behandling i psykiatrien er gået sammen omkring disse møder. 

1. Første møde handlede om specialpsykologer som sundhedspersonale og andet møde 

om anvendelse af specialpsykologers kompetencer.  

2. Der vil være flere møder i fremtiden, og det vurderes relevant for SSPP at deltage på 

møderne. 

 

9. Diagnose-udvalg. Klaus orienterer. 

a) SSPP har sammen med 3 andre selskaber Selskab for Psykologisk Psykiatri, Selskab for 

Psykopatologi hos Børn og Unge samt Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

nedsat et nyt udvalg: Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU har skrevet 

brev til Sundhedsdatastyrelsen m.fl. mhp. at specialpsykologer får central rolle i relation 

til beslutninger, oversættelse, undervisning og implementering af ICD-11 i Danmark. 

Udvalget genererer en liste over psykologer med ekspertviden indenfor forskellige 

diagnostisk områder. Udvalget er foreløbigt konstitueret således: 

Klaus Pedersen, specialpsykolog i psykiatri (formand) 

Sune Bo, ph.d., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri (næstformand) 

Bo Bach, ph.d., specialist i psykopatologi 

Birgitte Bechgaard, specialpsykolog i psykiatri 

Anne Randers, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri 

Sebastian Simonsen, ph.d., specialist i psykoterapi 

Ditte Lammers Vernal, ph.d, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri 

Mickey Kongerslev, ph.d., specialist i psykopatologi og psykoterapi 

 

10. Generalforsamling og årsmøde 02.05.20. Inge og Lottesophia har planlagt og booket lokale. 

Udkast til skrivelse er sendt rundt. Der skal udsendes indkaldelse senest 07.03.20 for at 

overholde regler om rettidig indkaldelse til GF. Hvem deltager? Opgavefordeling 

(Tilmelding, velkomst, facilitering af workshops, kontakt til mødestedet, budget; GF 

(referent, ordstyrer, årsbretning, regnskab). Sigrun har meldt afbud til dagen. 

a) Oplægget til workshop og GF gennemgås og rettes til. Eva sætter det grafisk op, og 

Marco får det sendt rundt via mail inden d. 07.03. Inge lægger det ud på Facebook. 

b) I forbindelse med tilmelding til arrangementet vil der være mulighed for at blive medlem 

af selskabet, tillige på dagen 2. maj. 

c) Til mødet i april vil opgaver på dagen blive uddelegeret mere specifikt. 

 

11. Formandskollegiet 27.03.20 kl. 15. Er der nogen, der kan deltage? (Kirsten og Tau har meldt 

fra).  

a) Lottesophia kan deltage via video, hvis dette er en mulighed. Evt. deltager Klaus. 

  

12. Nyt møde 



a) 14/04/20 kl 17-19. Primært kommer det til at handle om forberedelse til GF. 

 

13. Evt. 

a) Intet evt. 

 

 

 

 

 


