Styrelsesberetning (formandsberetning) GF
2022
Styrelsen har i 2021 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, samt suppleant
Kristina Ballestad Gundersen.

Vores år startede - grundet forsamlingsforbud og Corona restriktioner - op
med at udskyde Generalforsamlingen fra januar til juni, hvor det blev afholdt i
København.
Styrelsen afholdt det konstituerede møde i København umiddelbart efter
generalforsamlingen, og har derefter haft et fysisk møde i Roskilde i
november 2021, samt 4 virtuelle styrelsesmøder.

Kurser i 2021
I 2021 gennemførte selskabet specialiseringskurset 74423, Udredning på 7
dage, heraf fire dage online og tre dage ved fysisk fremmøde. Her i foråret
2022 kører så specialiseringskursus 74421 Neuropsykologisk udvikling med
Bjarkam i Aarhus i marts og april måned; alle dage er fuldt booket. Til
efteråret kommer 6 dages specialiseringskursus i Intervention, der er program
på vej ud til medlemmerne, og et nyt udredningskursus i støbeskeen.
Vi forsøger at gentage de fire specialiseringskurser løbende, men hvis man
mangler noget bestemt, er man meget velkommen til at tage kontakt, så vi
kan se, om der er mulighed for at udbyde det.
Ligeledes hvis man har ideer til temadage o.lign. Vi har fx i maj måned
arrangeret en temadag i samarbejde med medlemmer i Kolding omkring
autisme og kønsidentitet, samt temakursus om skizofreni i august i Holbæk.

Fyraftensarrangementer: Den Børneneuropsykologiske Undersøgelse:

I foråret 2021 havde vi stor succes med at afholde fyraftensmøder omkring
drøftelse af fremtidige anbefalinger fra vores selskab vedrørende den
børneneuropsykologiske undersøgelse i Aarhus i samarbejde med
chefpsykolog Lona Bjerre Andersen. De to medlemsarrangementer skulle
følges op af endnu et i København, men vi har været nødt til at flytte dette to
gange: Først fordi der ikke var nok tilmeldte og derefter pga. sygdom. Så
mødet kommer til at blive gennemført i København i juni og der er fortsat
enkelte ledige pladser. Målet er at en nedsat arbejdsgruppe med Hanne
Ytting, Lona Bjerre Andersen og Jane Evald arbejder videre med anbefalinger
omkring den Børneneuropsykologiske undersøgelse, der slutteligt vil komme
op på selskabets hjemmeside.
Nordic Meeting 2021:
Børneneuropsykologisk selskab var i august i samarbejde med Danske
Neuropsykologer værter for det 14. nordiske møde i neuropsykologi i
Falkonercentret på Frederiksberg.
Vi havde aktivt deltaget i styregruppe, scientific comitee (med Lene Strarup
og Käte From) og den praktiske planlægning siden januar 2017, så det var en
stor kulmination, da dagene oprandt.
På den faglige front var det en kæmpe succes og som en af de første
konferencer, der åbnede København op igen efter restriktionerne, havde vi
stor bevågenhed hos Wonderful Copenhagen og andre arrangører: Nordiske
neuropsykologer fra Sverige, Norge, Finland og Danmark roste det faglige
indhold og var meget glade for endelig at kunne deltage fysisk sammen igen.
Dog måtte de engelske oplægsholdere i sidste øjeblik ændre deres fysiske
oplæg til videooptagelser med online Q and A, idet de ikke kunne nå ind og
ud af coronatest og karantæneophold ved indrejse på de planlagte dage.
Vi fik fire faglige, sociale og festlige dage med fysiske oplæg og drøftelser, liv
og glæde hos alle deltagere og det var en fornøjelse at opleve, hvordan alle
vores bestræbelser på at skabe en faglig konference på et højt plan med
studerende, forskere og klinikere omkring neuropsykologien lykkedes.
På den økonomiske del havde vi allerede i 2018 fået en underskudsgaranti
på 150.000 kr. fra DP og efterfølgende fik vi ligeledes garanteret dækning af
underskud fra Lundbeck fonden på 100.000 kr. Vores budget og kontrakter
blev gennemgået og godkendt af jurister i DP og fra efteråret 2020 havde
styregruppen og de faglige selskaber fulgt aktivt med i, hvordan pandemien

først blev næsten besejret og vi derfor trykkede på ”GO” og derefter kom
tilbage i Deltavariant og lange nedlukninger i Norden på et tidspunkt, hvor det
ikke længere var muligt for os at aflyse eller flytte konferencen uden meget
store tab i budgettet. Så da dagen oprandt havde vi 358 deltagere fra de fire
nordiske lande, hvilket er ca. samme antal som i Sverige tre år tidligere, men
kun halvdelen af, hvad vi oprindelig havde håbet og 200 deltagere fra vores
”break even” på 550 deltagere. Desværre endte konferencen med et samlet
underskud over 400.000 kr. Den økonomiske del kommer vi mere ind på i
beretningen fra kasserer.
Da vi hæftede solidarisk med Danske Neuropsykologer, som havde en større
kassebeholdning og flere medlemmer end os, har de efterfølgende tilbudt os
gratis online deltagelse i deres kvartalsmøder, og vi har drøftet muligheder for
fælles temadage som en håndsrækning til selskabet. Hvis man har ideer til
dette, er man meget velkommen til at tage kontakt og hjælpe med
gennemførelse.

FESN: Sammenslutningen af europæiske neuropsykologer afholdt i
september et virtuelt årsmøde med en special session omkring covid-19, med
fokus på de neuropsykologiske effekter. Ganske mange så med og det var en
spændende dag på tværs af kontinentet og Storbritannien. Der er tillige
udsendt opslag om Summer school i Berlin til august og den store FESNkonference er rykket til 2023 i Thessaloniki i Grækenland, mens den næste
bliver i Leipzig i 2025.
I vores selskab skal vi i dag drøfte, om vi fortsat skal forblive medlemmer af
netværket. Vi har en årlig udgift på ca. 7-8000 kr. til medlemskabet, hvor vi
deler stemmeret med Danske Neuropsykologer. Vi er blevet budt velkommen
med åbne arme fra de andre medlemslande og fra Neuropsykologerne i
Danmark, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Men det er samtidig
vigtigt at I, vores medlemmer kan se meningen med et fortsat medlemskab.

Udvalg og høringer:
Vores selskab er fyldt med dygtige psykologer, som gerne stiller op og
repræsenterer os, når der er udvalg og høringer i forskellige regi – Tusind tak
for det.

Aktuelt sidder Anne Wagner Jakobsen i ”Udvalget for Sundhedspsykologi” i
DP på børn og unge området. Hun er ligeledes blevet udpeget til at
repræsentere DP og selskabet ved en arbejdsgruppe for anbefalinger for
tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi.
Kitt Boel er udpeget til at repræsentere os i Arbejdsgruppe til udarbejdelse af
nationale kliniske anbefalinger for behandling af melatonin ved
søvnforstyrrelser.
Käte From blev i 2020 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).
Vi har fortsat Lene Straarup i en arbejdsgruppe om ADHD, og Dorte Damm
deltager i arbejdsgruppe om digitalisering i sundhedsstyrelsen.
Jeg selv deltog sammen med andre medlemmer i selskabet ved året
generalforsamling i DP i september. Her blev mange vigtige drøftelser taget
og vi fik gennem netværk og dialog talt med andre selskaber, kredse og
sektioner og gjort vores indflydelse gældende på flere områder.
Vi deltager aktivt på Formandsmøder og i drøftelser omkring Fagnævn og
specialistuddannelse, og hvor vi ellers kan få lov at sætte vores præg på
debatten. 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.

Selskabets Profil
Ved et styrelsesmøde i efteråret deltog medlem Jens Richardt Jepsen i en
dialog omkring den fremtidige profil for selskabet og hvorvidt hensigten og
målet med neuropsykologisk selskab står tydeligt i vedtægter og på
hjemmeside. Det blev efterfølgende besluttet i styrelsen, at man ville indhente
inspiration fra andre neuropsykologiske selskabers hjemmesider, og at man
drøfter om vedtægterne kan skærpes vedr. formålet omkring den
evidensbaserede profil. Der vil efter GF blive arbejdet videre med profilen og
hvordan man skal gøre det tydeligt for medlemmer på hjemmeside og ved
opslag, hvad selskabets formål og profil er.

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 2021.

Program Generalforsamling i Børneneuropsykologisk Selskab
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Valg af Dirigent: Styrelsen foreslår Jane Evald
Valg af referent:
Godkendelse af dagsorden.
Formandsberetning v/ Birthe Rusike
Fagnævnets beretning v./ Kitt Boel (noter fra Lotte)
Kassererens beretning v. Birthe Rusike (noter fra Luise Bomme)
Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år.
Indkomne forslag: Vedtægtsændring og kontingent.

