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Styrelsens har i 2020 bestået af Formand Birthe Rusike, Næstformand Kitt Boel, Kasserer 

Luise Bæk Bomme, samt Anna Vonsild og Mia Sørensen, der har stået for referater, 

nyhedsbreve og medlemslister.  

I 2020 har vi været uden suppleanter. 

 

Styrelsen afholdt et fysisk møde i Roskilde i maj 2020, udover det konstituerende møde i 

Aarhus i forbindelse med generalforsamlingen. Derforuden er der afholdt 6 styrelsesmøder 

over TEAMS.  

Vores styrelsesår har, som alt andet i samfundet på mange måder været et usædvanligt 

år, hvilket blandt andet har haft indvirkning på, at vi først her i juni kan afholde 

Generalforsamling, som oprindelig var planlagt til januar måned.  

Samtidig har I som medlemmer kunnet mærke, at kurser og fyraftensarrangementer er 

blevet flyttet tidsmæssigt eller /og omdannet til onlineundervisning. Her har vi som andre 

skulle omstille os hurtigt og samtidig holde os til de retningslinjer som DP har stukket ud 

 

Det til trods, er det lykkedes os at gennemføre to specialiseringskurser på 6 og 7 dages 

varighed og to fyraftensarrangementer, så vi er egentlig ret tilfredse og håber, I også er 

det: 

I sensommeren fik vi gennemført specialiseringskurset Neuropsykologiske 

funktionsforstyrrelser i Aarhus, København og på Epilepsihospitalet Philadelfia i 

Dianalund.  

Fra januar til marts afholdt selskabet et 6-dages online specialiseringskursus om 

udredning sendt direkte fra Tivoli i København med diverse undervisere. En stor tak til alle 

styrelsesmedlemmer for at disse kurser med ændringer af datoer, lokationer og 

undervisere alligevel blev gennemført, der er virkelig blevet knoklet i kulisserne.  

Endelig har vi haft stor succes med at afholde fyraftensmøder omkring drøftelse af 

fremtidige anbefalinger fra vores selskab vedrørende den børneneuropsykologiske 

undersøgelse. Vi har i samarbejde med chefpsykolog Lona Bjerre Andersen afholdt to 

medlemsarrangementer, og forventer at afholde endnu et på Sjælland, inden vi samler det 

til anbefalinger, som vil stå på selskabets hjemmeside. 

 



Børneneuropsykologisk selskab samarbejder med Dansk selskab for neuropsykologi om 

at planlægge det 14. nordiske møde i neuropsykologi, der efter planen afholdes 24.-27 

august i Falkonercentret på Frederiksberg. Der er inspirerende oplægsholdere fra 

England, Holland og Norge og I opfordres til at gå ind og kigge programmet med 

symposier fra både de andre nordiske lande og Danmark. Lene Straarup, Käte From og 

jeg selv sidder her i Scientific comitee sammen med tre medlemmer, der repræsenterer 

Danske neuropsykologer (Randi Starfelt, Lars Evald og Laila Øksenbjerg). 

I Styregruppen sidder Ro Julia Robotham, Anne Norup fra Danske neuropsykologer og jeg 

fra Børneneuropsykologisk selskab. 

Aarsmødet 2020 i sammenslutningen af De europæiske neuropsykologer endte med at 

blive et ZOOM møde. Vi oplever en stor sammenhængskraft ved at være med i netværket, 

men da DPs bestyrelse har udsendt nye retningslinjer til, hvad de decentrale selskaber må 

have lov at bruge penge på, er det ikke sikkert vi kan fortsætte medlemsskabet. 

Samme retningslinjer kommer til at begrænse vores muligheder for at møde fysisk op ved 

afholdelse af kurser, idet det er besluttet at transport til styrelsesmedlemmer ikke længere 

dækkes, samtidig med der lægges et loft på 4 dage på at et medlem som planlægger et 

kursus må deltage uden at betale for dagen. Vi har sendt et høringssvar, og I opfordres til 

at gå ind på DP og læse retningslinjerne. Vores bekymring er, at det kan blive svært at 

fastholde medlemmer som vil stå for det store arbejde med at arrangere og facilitere, hvis 

de selv skal betale fuld pris for såvel transport som deltagelse. 

 

I ”Udvalget for Sundhedspsykologi” i DP på børn og unge området sidder Anne Wagner 

Jakobsen med, mens Käte From var udpeget til at repræsentere os i Socialstyrelsen i 

arbejdet med en ny målgruppebeskrivelse i National koordination vedr. børn med Føtalt 

alkoholsyndrom (FAS) og Neonatal abstinenssyndrom (NAS). Denne gruppe har endnu 

ikke været i gang. 

Vi har desuden udpeget Lene Straarup til en arbejdsgruppe om ADHD og endelig Dorte 

Damm til deltagelse i arbejdsgruppe om digitalisering i sundhedsstyrelsen, hvilket hun 

beskriver nærmere i det senere punkt.  

Endelig har vi afleveret høringssvar omkring kliniske retningslinjer ved. behandling af 

ADHD, samt den af DPs bestyrelse besluttede ensretning af specialistuddannelserne og 

høringssvar vedr. retningslinjer for brug af decentrale midler i DP.    

Alle steder er vi med til at sætte fokus på det særlige vi kan som børneneuropsykologer og 

på de særlige behov børn og unge har på psykologfeltet.  

Sidst skal nævnes, at vi som decentralt selskab i DP forsøger at være aktive i 

Psykologforeningen og sørge for, at der her sættes fokus på såvel psykologerne, der 

arbejder på området og på de børne og unge som vi arbejder med. Vi deltager aktivt på 

Formandsmøder, og hvor vi ellers kan få lov at sætte vores præg på debatten. Aktuelt har 

vi deltaget i debat omkring Komite for etik samt arbejdsprogrammet som skal sendes til 

afstemning på den kommende generalforsamling. 



Vores medlemstal er på trods af covid-19 pandemien stabilt (vi får nye medlemmer ind og 

andre forsvinder) og vi tror på, at der fortsat er brug for en særlig del af neuropsykologien 

målrettet børn og unge. 

Vi håber, at Børneneuropsykologisk Selskab gør en forskel, og vi håber, at I som 

medlemmer fortsætter med at tro på, vi gør en forskel og vil støtte vores kurser og 

arrangementer. I er altid velkomne til at melde ind omkring ideer til kurser og temadage 

eller andre ting, som I tænker vi kan have gavn af at være opdaterede på. Tak for dem, vi 

har fået i årets løb. Det er med til at skabe en levende forening. Tak for medlemskabet i 

2020/21. 


