
Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og børne- og 

ungdomspsykiatri d. 12.10.21 kl. 17.30-19.00 

 

1. Til stede 

 

- Inge, Tau, Klaus 

 

2. Afbud 

 

- Lottesophia, Kirsten, Eva 

 

3. Valg af referent 

 

- Marco 

 

4. Godkendelse af sidste referat 25.08.21 

 

- Godkendt 

 

5. Henvendelser fra DP siden sidst 

 

- Høring vedr. lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.  

o Ingen kommentarer. 

 

- Udpegning til arbejdsgruppe til national kliniske anbefalinger vedr. beh. af melatonin ved 

søvnforstyrrelser hos børn og unge.  

o Ingen kommentarer. 

 

- Høring vedr. forslag om lovændring ift. styrket indsats mod stalking.  

o Ingen kommentarer.  

 

- Høring vedr. anbefalinger vedr. tværsektionelle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser.  

o Frist d. 18/10-21. 

 

- Høring vedr. styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn, styrket rådgivning til ofre og 

underretning i sager om overgreb.  

o Frist d. 18/10-21. 

 



6. Møde i DP om psykiatriplan d. 30/9. Rapport udkast blev udsendt meget kort tid før mødet (150 

s. sendt d. 28/9). Inge og Klaus deltog. Inge sendte skriftlige kommentarer. 

 

- SSPP har forholdt sig kritisk til definitionen af psykiatrien som et tværfagligt speciale i stedet for et 

lægefagligt.  

- Der var mangel på anførelse af specialpsykologer i planen, hvilket SSPP regner med, der vil blive 

rettet op på. 

- SSPP ønsker det i planen tydeliggjort, at der skal flere varme hænder i psykiatrien, så tilførte midler 

til området bliver brugt til noget konkret, der kan mærkes.  

- Når planen kommer til høring, forventer SSPP med at lave et høringssvar hertil. 

 

7. Forslag til arbejdsprogram GF vedtaget? 

 

- Marco hører Eva ad pr. mail, når referat sendes ud. 

 

8. Der er udsendt nyhedsbrev sommer 2021 d. 08 sept. 

 

9. Er høringer fortroligt og kan vi brede dem ud til vores medlemmer? 

 

- Høringer er som udgangspunkt offentlige. Man kan altid tjekke efter på den online høringsportal. 

- SSPP-styrelsen vil fremover blive bedre til at udbrede oplysning om relevante høringer til SSPP’s 

medlemmer via Facebook, så de også kan bidrage med viden og input. Inge står for dette. Har 

medlemmerne i SSPP kommentarer til høringen, kan de skrive til styrelsens mail, hvorefter 

styrelsen vurderes om inputtet skal med i høringssvaret. 

 

10. Evt. 

 

- Ideer til kommende workshop: 

o Man kan bruge workshoppen til fx rundbordsdrøftelse af diagnosticering af 

cases, god ledelse, postgraduering af nyligt færdiguddannede specialpsykologer. 

o Arrangementet bør have til formål at samle specialpsykologer og være et hvor 

man networker og fornemmer sin stand.  

o Til næste møde fastlægges nærmere program og dato for begivenheden. 

Oversigten fra den corona-aflyste workshop i 2020 tages med i betragtning. 

 

11. Fastlæggelse af næste møde 

 

- 8. december 17.30 


