
Dagsorden for møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri 
og børne- og ungdomspsykiatri d. 23.02.22 kl. 17.30-19 

 
1.      Til stede 
 Inge, Eva, Kirsten, Marco, Tau, Klaus. 
 
2.      Afbud 

 Lottesophia. 
 
3.      Valg af referent 

Marco. 
  
4.      Godkendelse af sidste referat 
 Godkendt. 
 

5.      Henvendelser fra DP siden sidst 
Regnskab for 2021 er godkendt af DP. 

 
6.      Årsmøde/workshop: dato-planlægning og brainstorm af program 

En mulig model vil kunne bestå af fire elementer: 

• To samtidige ICD-11-oplæg med fokus på hhv. børne- og ungeområdet og 
voksenområdet, som deltagerne selv fordeler sig på alt efter interesse. 

• En session med opdeling af deltagerne i grupper, for her at facilitere dialog om 
forskellige emner i en form for erfa-setting. Der kan deles personlige erfaringer, 
oplevelser med forskellige arbejdspladskulturer mv. Evt. med ordstyrer eller 
emneleder og indledende oplæg som dialogens udgangspunkt.  
Emner kan fx være specialpsykologer med ledelsesansvar, specialpsykologer i 
egen praksis etc.  

• Afholdelse af generalforsamling 
Hertil kommer velkomst og forplejning. 
 
En mulig oplægsholder omkring ICD-11 kunne være forsker og konsulent for WHO Bo Bach.  

 
Målet er 15-20 deltagere samlet omkring et enkelt, men attraktivt program. Visionen er på 
sigt at skabe en specialpsykologisk tradition for et fast, årligt møde målrettet faglig 
udvikling af standen og styrkelse af det faglige sammenhold. Denne vision bør også 
italesættes til mødet i år.  
En mulighed kan på sigt også være at arrangere en fagpolitisk paneldebat for uddannede 
specialpsykologer på et specialiseret differentialdiagnostisk niveau.  
 
I forbindelse med denne indeværende planlægningsfase, skriver Inge ud i 
Facebookgruppen for specialpsykologer om styrelsens oplæg til årsmødet/workshoppen. 
Her lægges samtidig en føler ud om, hvad potentielle deltagere kunne være interesseret i 
at få på programmet. 



Med fordel vil man i øvrigt kunne lave en gruppe på Facebook udelukkende for 
specialpsykologer. 

 
Dato for årsmøde/ workshop: 19. juni.  

 
7.  Betaling af medlemskabskontingent 2022 

Marco og Tau sender en mail til medlemmer indtegnede for 2021 og Inge påminder via 
Facebook. 

8. Pilotprojekt om psykiatrien 
Tau orienterer. 

9. Næste møde 
20. april kl. 17.30 


