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

ungdomspsykiatri 

06.10.20 kl. 17-19 
 

1. Afbud:  

Lottesophia, Sigrun, Klaus 

 

2. Valg af referent 

Marco 

 

3. Godkendelse af sidste referat 26.08.20 

Godkendt 

 

4. Henvendelser fra DP siden sidst: 

a. Der er Indkaldt til 4. Arbejdsprogramudvalgsmøde for psykologer som sundhedspersoner 
i psykiatrien d. 26. oktober kl. 17-20. Inge deltager virtuelt. 

a. Klaus deltager nok også 
  

b. Virtuelt møde i Selskabsrådet 17. september 2020 blev aflyst. Emne: nuværende 
decentrale organisering/struktur. 
 

c. D. 3/9 National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos 
børn og unge sendt i høring. 

a. Ingen kommentarer 
 

d. D 3/9 Høring over udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre 
behandlinger af varigt inhabile sendt i høring. Vi havde ikke kommentar. 

a. Ingen kommentarer 
 

5. Generalforsamling 28 okt. 

Marco ville følge op på mulighed for Zoom. 

Zoom virker for dyr og uden garanti for at fungere. Tau og Marco finder en mulig 

anden løsning via Google meeting. 

  

Dagsorden: 

a. Valg af dirigent og referent. 

 Lottesophia foreslås som dirigent. 

 Marco foreslås som referent. 

b. Fastsættelse af forretningsorden 

 



c. Beretning om selskabets virksomhed ved konst. formand  

Fremlægges af Inge og kommer til at omhandle medlemsengagement m. 

workshops mv. Vi ønsker mere medlemskontakt, så vi som styrelse ved, hvad vi skal 

gå ind i. 

 

d. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Tau Risvang. 

 

e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget ved styrelsen 

 Præsenteres af Tau. 

 

f. Forslag til vedtægtsændring - Forslag til vedtægtsændringer for § 6 stk. 3.: Der 

fremsættes forslag om ændringer af § 6 stk. 3 for næstkommende generalforsamling, 

således at styrelsen fremadrettet skifter halvdelen af sine medlemmer per gang. På den 

måde sikres der kontinuitet i styrelsesgruppen.  

 Præsenteres af Tau 

 

g. Visioner for styrelsen 

  

h. Valg til bestyrelsen 

 Sigrun og Kirsten træder af. 

 

I øvrigt omkring GF: 

Marco finder ud af, hvor folk udefra til GF befinder sig i landet, og om de er interesserede i at 

møde ind fysisk i et af DP’ lokaler i Kbh eller Aarhus. 

 

Styrelsen møder ind kl. 16 for at få styr på teknikken og forberede sig inden GF starter kl 17. 

 

Til første møde efter GF laves konstituering af den nye bestyrelse med ansvarsposter mv. 

 

6. Formandens svar vedr. privatpraktiserende specialpsykologers mulighed for at henvise direkte til 

psykiatrien. Der er opbakning til at vi selv går videre med sagen. 

a) Eva går videre med at sende et skriv til psykiatri- og socialledelsen i Region Midt.  

b) I skrivet henvises til psykiatriplanen og at akutindsatsen og praktiserende læger i 

forvejen er pressede ift. kapacitet, som specialpsykologer vil kunne gå ind og afhjælpe. 

Derfor vil det være en fordel både for system og patienter.  

Desuden findes der efterhånden mange privatpraktiserende specialpsykologer, for 

hvem henvisningsforslaget vil være relevant. Disse er i øvrigt uddannede indenfor den 

regionale psykiatri, hvorfor de har indsigt og erfaring kompetencemæssigt i processen. 

I forvejen er der ydermere kendskab til, at det er gældende praksis i Region 

Hovedstaden. 



c) Afsendes fra SSPP, fra styrelsens mail. Eva sender det færdige skriv til Marco, som får 

det videreekspederet. 

 

7. Nyt møde 

Fastlægges endeligt til GF. Forslag er d. 24. november kl. 17. 

 

8. Tilføjelser v. Klaus Pedersen 

a) Klaus har i egenskab af formand diagnoseudvalget haft møde med formanden for Dansk 
Psykiatrisk Selskabs Diagnoseudvalg. Resulterede i enighed om at samarbejde omkring 
oversættelse og implementering af ICD-11 i regi af Sundhedsdatastyrelsen, hvor arbejdet 
forberedes. Der skal formes en nukleusgruppe med det formål at nedsætte en række 
diagnostiske arbejdsgrupper mhp. oversættelse, dette i regi af SDS. Der kommer efterfølgende 
en parallel proces i Danske regioner mht. udd. i ICD-11. 
 
b) Formandskollegiet forholder sig kritisk til DP’s forslag om digital afstemning, urafstemning 
og begrænsede perioder for styrelsesmedlemmer. Evt. kan elektroniske urafstemninger dog 
være ok når der er forsamlingsforbud. 
 
c) Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer vil fremsætte forslag om at selskaber kan 
beholde ikke som nu et, men to års tilskud.  

 

 


