
Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri d. 26.01.22 kl. 17.30-19.00 

 
1. Til stede 

Klaus, Inge, Eva og Tau. 

 

2. Afbud 

Lottesophia og Kirsten. 

 

3. Referent 

Marco. 

 

4. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt. 

 

5. Henvendelser fra DP siden sidst 

a. Opfølgning på møde med Regionsrådspolitikere i Region Sjælland 

i. Mødet omhandlede bl.a. specialpsykologers rolle i psykiatrien. DP efterspørger 

derfor forslag til specialpsykologer fra Region Sjælland, som kan komme med input 

til vilkår og arbejdsforhold for SP’er. 

ii. Inge har foreslået DP at kontakte de tre uddannelsesansvarlige SP’er fra Region 

Sjælland i hhv. Psykiatrien Syd, Psykiatrien Vest og Psykiatrien Øst. 

b. Pilotprojekt om psykiatri i Dansk Psykolog Forening 

i. Omhandler indhentning af viden om psykiatrien samt engagering af medlemmer i 

den videre udvikling heraf. SSPP er blevet foreslået at deltage, og Tau har meldt sig. 

Der er møde 01.02.22. 

ii. Der er bred enighed i styrelsen om at specialpsykologer som faggruppe bør 

fastholde deres pligt til både at skulle udrede og behandle patientgrupper i 

psykiatrien, og at SP’er bør stå samlet i den fortsatte insisteren på dette. I 

forlængelse af dette er det styrelsens overbevisning at psykiatrien er et tværfagligt 

og ikke et lægefagligt speciale. 

iii. Styrelsen mener at selve betegnelsen ’psykiatri’ bør ændres. I Norge anvendes 

f.eks. betegnelsen ’Psykisk Helseværn’. Det er dog en balancegang mellem hverken 

at skabe stigmatisering omkring at blive behandlet i psykiatrien eller modsat at 

være for inkluderende og gøre almen modgang i tilværelsen til genstand for 

udredning og behandling. 

 

6. Implementeringen af ICD-11 

a. DP har arrangeret nogle kurser med fysisk fremmøde omkring de overordnede aspekter af 

den nye manual. Der er dog ikke specifikke kurser ift. børne- og ungdomsdelen, hvorfor det 

efterspørges af styrelsen.  

i. Eva skriver til DP. 

b. Ift. online undervisning og uddannelsesmateriale er der pt. ikke arrangeret streamede 

kurser, men der arbejdes på fremstilling af videointerviews med fagpersoner fra 



diagnoseudvalget, samt etablering af en underside på DP.dk med generel information 

omkring ICD-11. 

 

7. Specialistuddannelse(r) for specialpsykologer 

a. Pt. forholder det sig sådan, at man efter den generelle specialpsykologuddannelse kun kan 

specialisere sig inden for ét felt. Det drøftes dog om man burde åbne op for specialisering 

på flere områder. Evt. er det et emne at tage op på generalforsamling. 

 

8. 10-årsplanen for psykiatri 

a. Styrelsen forholder sig positivt til bl.a., at forebyggelsesperspektivet i primærsektoren ser 

ud til at komme i fokus og at psykiatri benævnes som et speciale i stedet for et lægefagligt 

speciale. 

b. Styrelsen forholder sig negativt til, at der sættes lighedstegn mellem efterspørgslen på 

evidensbaseret behandling og brugen af kognitiv terapi.  

 

9. Planlægning af årsmøde og workshop 

a. Inge laver en online afstemning for at finde en weekend til afholdelse. 

 

10. Næste møde 

a. 23. februar kl. 17.30 

  


