
Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri d. 28.01.21 kl. 17-19 

1. Til stede: 

- Inge, Klaus, Kirsten, Eva, Tau, Marco 

2. Afbud 

- Lottesophia 

3. Valg af referent 

- Marco 

4. Godkendelse af sidste referat 24.11.20 

- Godkendt 

5. Henvendelser fra DP siden sidst: Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om 
autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (F2 DP Id nr.: 2621041). Ingen 
kommentar. 
 
- Orientering 

 

6. Klaus og Inge har deltaget i 4. arbejdsprogramudvalgsmøde om psykologer som 
sundhedspersoner i psykiatrien torsdag d. 17. december 2020 kl. 17.00-20.00. Emne 
Specialpsykolog spørgeskemaundersøgelse samt præsentation af hovedpunkter fra 
revideret Psykiatriudspil. Klaus havde kommentar til Sundhedsstyrelsens statusrapport 
for 10-årsplanen for mental sundhed og psykiske lidelsen, at der er rod i terminologisen 
og betegnelsen ”psykisk sygdom” fx flere gange bruges i stedet for det mere passende 
”psykisk lidelse”. Møde i Formandskollegiet den 15. januar 2021 blev aflyst. 

 
- Det er vigtigt, at vi også fremover er opmærksomme på formuleringer og definitioner i 

udspil vedr. psykiatri. 
- Til arbejdsprogramudvalgsmødet blev der desuden fremlagt foreløbige resultater fra 

spørgeskemaundersøgelse blandt specialpsykologer. Der var bl.a. regionale forskelle ift. 
samarbejde, arbejdspres og anvendelse af kompetencer for specialpsykologer. 

 

7. Udvikling vedr. henvisningsmuligheder for specialpsykologer til regionspsykiatri. Region 
Midt mener, at det drejer sig om en principiel beslutning, og beder os rette henvendelsen 
via Psykologforeningen til Danske Regioner. Formand Eva Secher Mathiasen er 
orienteret, og har taget emnet med til et møde med Danske Regioner 3 dec. Hun beder 
os overveje at formulere et forslag til arbejdsprogram, som DP’s bestyrelsen kan se på. 
-  



 

- Hvis beslutningsforslaget til arbejdsprogrammet vedtages på DP’s GF, vil dette 
medføre, at der kan afsættes ressourcer hertil. Når der kommer et udkast til et 
program for DP’s GF 2021, vil SSPP derfor fremsætte et beslutningsforslag, som så kan 
arbejdes ind i dagsordenen. 

- Marco skriver og spørger DP’s formand Eva Secher Mathiasen, hvordan det gik, da hun 
tog emnet om henvisningsmuligheder op på mødet med Danske Regioner. Marco 
orienterer ligeledes Eva Secher om, at vi nedsætter en gruppe, som udarbejder et 
forslag til arbejdsprogram. 

- Til næste møde bringes punktet vedr. beslutningsforslag til DP’s GF 2021 op igen. Eva 
laver et udkast til forslag.  

 

8. Klaus har på mail orienteret om ICD-11 oversættelseskernegruppen under 
Sundhedsstyrrelsen. Udpegede psykologer (af specialpsykologisk diagnoseudvalg) til 
gruppen er Klaus Pedersen, Mickey Kongerslev og Sebastian Simonsen. Der er udarbejdet 
et skriftligt kommissorium for det tværfaglige samarbejdet i gruppen. 

 

- Der er oprettet kontakt til 60 forskellige psykologer fra forskellige områder ifm. 
oprettelsen af kernegruppen. Generelt rigtig god opbakning omkring projektet. 

- Den endelige ICD-11 i bogform til oversættelse er lige på trapperne. 
Oversættelsesarbejdet går i gang i løbet af foråret 2021 og vil sandsynligvis strække sig 
over de næste 2-3 år, før den danske udgave ligger klar. 

 
9. Inge har modtaget en mail fra ”Justice Soldier”, som mener DP’s formand bør træde 

tilbage, grundet en angivelig fejl i sagsbehandling hos en børnesagkyndig i 2012. 
 
- Det vurderes, at det ikke er relevant for SSPP at forholde sig hertil. 

 
10. Evaluering af Zoom-pro. En god investering til online møder? 

 
- Bred opbakning i styrelsen til anvendelsen af Zoom-pro. 
- Marco sender loginoplysninger rundt, så alle medlemmerne i styrelsen kan anvende 

licensen ifm. mødeafholdelse. 
 

11. Fastlæggelse af dato for næste møde 
 

- 17/03-21 kl. 17.00 
 

12. Evt. 
  
- Til SSPP’s GF 2020 talte en deltager om et årligt psykiatrimøde. Marco skriver til 

medlemmet ang. yderligere oplysninger herom. 


