
Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri d. 05.05.21 kl. 17.30-19 

1. Til stede 
o Inge, Tau, Eva, Klaus 

 
2. Afbud 

o  Lottesophia, Kirsten 
 

3. Valg af referent  
o Marco 

 
4. Godkendelse af sidste referat 17.03.21 

o Godkendt. 
 

5. Henvendelser fra DP siden sidst 
o Ny udgave af retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation' i høring. I 

udkastet er blandt andet inddraget muligheden for at medregne internetbaserede 
konfrontationstimer til autorisation. Frist 29/4.  

▪  Ingen kommentar. 
o 'Udkast til klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort 

tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus'. Frist 20/5. 
▪ Vigtigheden af klinisk praksis og individuel vurdering af patienter inden for 

både voksen- og børnepsykiatri drøftes overfor indførelsen af nationale 
retningslinjer ang. fast brøset-vurdering med bestemte tidsintervaller. Ifølge 
SSPP bør det være op til speciallæger/ specialpsykologer på afdelingerne at 
vurdere behovet for brøset-visitation for den enkelte patient. 

▪ Tau følger op med høringssvar til DP, som Marco videresender på vegne af 
SSPP. 
 

6. Drøftelse af fremtid for decentrale enheder i DP. Centraliserings-tendens? Ny 
formålsparagraf. Bør man kunne overføre tilskud i 2 år? Automatisk medlemskab? 
Deltagelse i formandskollegiet d 7-8/5. 

o Klaus deltager, men ikke på vegne af SSPP.  
o SSPP fremsender mail forud for formandskollegiet, som Inge og Eva laver udkast til. 

Marco fremsender mailen til Jacob Stengaard Madsen (jsm@dp.dk) på vegne af 
SSPP. 

o Eva deltager desuden som repræsentant for selskabet med fremmøde ifm. 
programpunktet om decentrale enheder. 

o Drøftelser forud for formandskollegiet: 
▪ At medlemmer automatisk blive tilmeldt diverse decentrale enheder på 

baggrund af faglighed eller geografi, og at enhederne endvidere modtager et 
fast tilskud på baggrund af medlemsantal findes uhensigtsmæssigt. 

mailto:jsm@dp.dk


▪ At Dansk Psykologforening skal kontrollere, hvad decentrale enheder 
anvender afsatte midler til forekommer urimeligt, da ansvar uden råderum 
ikke giver mening. 

▪ Muligheden for, at enheder kan overføre et økonomisk overskud fra det 
forgangne år til indeværende år bør drøftes.   

▪ Fagfaglige selskaber bør organiseres efter interesse i stedet for geografi. 
 

7. Samarbejde eller sammenlægning af Selskab for specialpsykologer i psykiatri og børne- 
og ungdomspsykiatri og Selskab for Psykologisk Psykiatri 

o Muligheden for og nytteværdien af en sammenlægning eller et øget samarbejde 
med Selskab for Psykologisk Psykiatri drøftes. Der forekommer et overlap mellem 
begge selskabers varetagelse af psykologers interesser inden for psykiatrien. 

o Yderligere stillingtagen udskydes dog indtil SSPP selv er kommet på den anden side 
af corona-nedlukningen. Herefter mulighed for evt. gensidig deltagelse i parternes 
årsmøder og/ eller generalforsamlinger. 
 

8. Evt. 
o Eva planlægger at samle specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, som har 

været igennem den ordinære uddannelse til en fredagsbar. 
 

9. Næste møde 
o Onsdag d. 16.06/2021 kl. 17.30 

 


