
Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri d. 16.05.2022 kl. 17.30-19.00 

 

1. Tilstede  

Klaus, Inge, Tau og Kirsten 

 

2. Afbud 

Eva og Lottesophia 

 

3. Referent 

Marco 

 

4. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

 

5. GF, oplæg og workshop 

PR 

• Styrelsens medlemmer skriver ud på deres respektive LinkedIn-profiler. 

• Inge har allerede reklameret på FB i gruppen for specialpsykologer og i gruppen for danske 

psykologer. Inden længe promoveres begivenheden her igen med den tilføjelse, at man 

kan få tilskud på 150 kr. til transport. 

• Inge kigger på at udarbejde en flyer, som skal formidles ud til alle potentielle medlemmer 

af SSPP. Den kan både ligge i printet form på uddannelsesteder, arbejdspladser mv., men 

kan også rundsendes på print.  

• Hvis muligt, vil det være godt at få fat i nogle studerende fra hver årgang på SPU og bede 

dem skrive styrelsesmailen op på tavlen til deres næstkommende undervisning og 

opfordre til tilmelding. Mailen er specialpsykolog@dp-decentral.dk 

• Hver især forsøger styrelsesmedlemmer at hverve deltagere til begivenheden i deres 

omgangskredse. 

 

Styrelsen på valg 

• Ideelt ønskes en styrelse bestående af min. syv medlemmer.  

o Klaus, Inge og Lottesophia stiller op igen for ét år. Ligeledes Tau, men som dog 

træder af som kasserer. 

o Eva og Kirsten træder ud. 

o Marco stopper endvidere, men deltager på dagen og inviterer sin afløser med 

 

Brainstorm over tale som indledning til GF 

• SSPP er et vigtigt organ, hvis fortsatte eksistens bør sikres.  

• Det er unikt, at psykologer i dag har fået en vej ind i psykiatrien via 

specialpsykologuddannelsen. Her ønsker SSPP at være en samlende enhed, igennem 

hvilken det er muligt at påvirke dagens psykiatri ift. både diagnosticering, behandling, hele 

diskursen på området og vilkårene for de mennesker, som arbejder på området. SSPP er 
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et selskab, som tager ansvar og søger at sikre specialpsykologers rettigheder og øve 

indflydelse på det psykiatriske eftermæle.   

• Nævneværdigt er, at SSPP i sin tid udpegede to medlemmer af specialpsykologisk 

diagnoseudvalgt ift implementering og oversættelse af ICD-11, og selskabet har bidraget 

til ændring af psykiatriloven. 

 

Overvejelser til næste år 

• Forhåbentlig kan man igen begynde at mødes fysisk i København og Aarhus til 

styrelsesmøderne. Det er ofte nogle givende 30 minutter efter hvert møde, hvor man kan 

spare både fagligt og socialt. 

• Det kunne være spændende at udvikle virtuelle erfagrupperum, hvor emner som 

behandlingsansvar, diagnostik og arbejdsvilkår debatteres.  


