
Referat for møde i Selskab for Specialpsykologer i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri 26.08.2020 kl. 17.00-19.00. 

 
1. Valg af referent 

Marco 
 

2. Ikke tilstede 
Sigrun 

 
3. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 
 
4. Henvendelser fra DP siden sidst 
 

a) Orientering om høringer fra DP: 

-  Høring ifm. national evaluering af databeskyttelsesreglerne 

o SSPP valgte ikke at udarbejde et høringssvar hertil 

- Udpegning til Arbejdsgruppen for indsatsen i forhold til børn og unge 

o SSPP pegede på Signe Damgaard, Claus Hemmingsen, Tea Sø, Karin Sejersen 

og Jette Balslev 

o Valgt blev Ann-Janet Hansen og Margit Koudal Nielsen 

- Udpegning til Arbejdsgruppen for indsatsen i den regionale psykiatri 

o SSPP pegede på Rose-Marie Mollerup 

o Valgt blev Rose-Marie Mollerup og Lisbeth Böttzauw 

- Udpegning til Følgegruppen for 10 års planen for psykiatri 

o SSPP pegede på Rose-Marie Mollerup 

o Valgt blev Eva Secher Mathiasen og Jakob Lind Bern. 

 
5. Generalforsamling 28. oktober 2020 
 

a)   DP burde have videredistribueret dato til SSPP’s medlemmer. Tau og Marco følger op. 

b) Kommer til at foregå via Zoom, hvor vi laver et virtuelt rum for alle medlemmer. Marco 

følger op på teknikken i det. 

a) Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Fastsættelse af forretningsorden  

3. Beretning om selskabets virksomhed ved konst. formand 

4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Tau Risvang.  

5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget ved styrelsen 

6. 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. 

7. Visioner for styrelsen 



- SSPP skal bruges som talerør og kommunikationsforum for dets 

medlemmer. 

- Sammenholdet mellem SSPP’s medlemmer skal styrkes og 

kommunikationen foregå nemmere. 

   - Styrelsen bør fysisk mødes en gang om året. 

8. Valg til styrelsen 

   - Der er tre pladser på valg (Tom, Kirsten og Sigrun) 

9. Eventuelt 

 

Tau sender dagsorden ud (med zoom-link) i en GF-invitation med en brødtekst om, hvad 

der skal foregå. Inge lægger det efterfølgende ud på Facebook og LinkedIn. 

 

6. Henvisningsmuligheder for privatpraktiserende specialpsykologer 
 

a) Der er uens praksis i landets regioner for, om privatpraktiserende specialpsykologer må 
lave henvisninger. 

b) Eva laver et skriv, sender det rundt til styrelsens medlemmer, og dernæst til DP. Evt. kan 
det også sendes til Psykiatri- og socialledelsen efter samråd med DP om 
kommunikationsvejen. 

 
7. Tilskud til udredning ved privatpraktiserende specialpsykologer 
 

a) Som det er nu, kan man som patient kun få tilskud til behandling og ikke udredning hos 

specialpsykologer.  

b) Det kan være i det offentliges interesse at give specialpsykologer et ydernummer til både 

behandling og udredning, da der er mangel på psykiatere med privatpraksis. 

c) Til GF kan det under eventuelt drøftes, om SSPP skal have en holdning hertil og i så fald 

hvilken.  

 

8. Orientering om møde i specialpsykologisk diagnoseudvalg 
 

a) Der arbejdes på at lave et kommissorium for udvalget samt en national ekspertliste med 

specialviden inden for de forskellige diagnoseområder. 

b) Der er oprettet kontakt til Sundhedsdatastyrelsen ift. oversættelsen og implementeringen 

af ICD-11, herunder at få betegnelsen ’videnskabelige selskaber’ til at indbefatte 

specialpsykologer.  

c) Som følge af covid-19 er processen dog sat i bero for indeværende. 

 
9. Datofastlæggelse af næste SSPP-bestyrelsesmøde 
 

a) 6. oktober kl 17-19 

b) Inge sender åben dagsorden ud til styrelsens medlemmer en uge forinden, med mulighed 

for punkttilføjelser. 

 
10. Evt. 



 
a) Der er invitation til formandskollegiet 25/9 – Klaus og Inge deltager. 


