
Referat fra General Forsamling i Børneneuropsykologisk Selskab 2021 

Dato: 18.06.21 

  

Valg af dirigent: 

Marianne Verdel vælges til at være dirigent på GF 2021. 

  

Dagsorden:  

Godkendt med tilføjelse af et punkt fra Birthe Rusike: Beretning fra arbejdsgruppe af Dorte Dam. 

  

  

Styrelsesberetning fra Formand Birthe: Indsæt 

  

  

Beretning fra fagnævnet:  

Der er i gang med at blive lavet om på specialistuddannelsens organisering, og det har betydning 

for fagnævnets opgave. Når det nye er fuldt implanteret vil en del af proceduren for godkendelse af 

specialistuddannelsen varetages elektronisk, så man oploader alt dokumentation/beviser i ”mit DP”. 

Der bliver mindre papirarbejde i fagnævnet ift. godkendelse af specialistuddannelse, i det mere 

bliver standardiseret. Fagnævnet vil stadig skulle tage stilling til særlige forhold.  

Der er godkendt 12 specialister og  3 supervisorer i 2020 i frem til 5/5 i år.  

  

Arbejdsgruppe i socialstyrelsen v. Dorte Damm:  

Dorte er blevet udpeget af socialstyrelsen til at kigge på digital sundhed ud fra et neurologisk og 

børneneuropsykologisk perspektiv. Formålet er at undersøge de neurologiske påvirkninger af digital 

adfærd. 

Iværksat er: Afholdelse af et webinar november 2020.  

2021: Iværksættelse af et litteraturstudie  

  

Godkendelse af revideret regnskab 2020: 

Kasserer, Luise Bæk Bomme, fremlægger: 

• Indtægter i alt for 2020: 174,247.16 

• Udgifter i alt for 2020: 177.633.76 

• Underskud i forhold til udgifter på kursus for år 2020 er på 32.000, som er forbundet til Corona-

ændringer, eksempelvis at gratis lokaler i DP ikke var en mulighed, og at kurset derfor blev rykket 

til et hotel, hvor der var mulighed for at overholde krav om afstand mm. 

• Passiver i alt: 76.419.96 

Regnskabet er godkendt på GF. 

  

  

Forslag til arbejdsprogrammet: 

  



- Et ønske fra Dorte Dam om etablering af arbejdsgruppe i forhold til de neuropsykologiske 

perspektiver på digital sundhed. Det foreslås på GF, at der kunne spørges ud til medlemmerne om, 

hvem der gerne vil være med i en sparringsgruppe.  

Lona Bjerre Andersen melder sig foreløbigt til at være med i sparringsgruppen. 

Der er forslag om, at emnet også kunne være relevant attage op på et fyraftensmøde. 

Det aftales på GF, at styrelsen tænker videre i forhold til mulighederne. 

- Kitt Boel opfordrer til at medlemmerne i selskabet involverer sig i den aktuelle debat 

omkring  om etikkommiteen i dp,  i forhold til deres fremtidige funktion, da dette skal behandles på 

GF i DP. Birthe Rusike anbefaler at man læser advokatundersøgelsen, som er foretaget, i forhold 

til at have mulighed for at sætte sig ind i grundlaget for debatten.  

Der er videre forslag om, at man kan få etikperspektivet ind i forbindelse med, at vi 

i selskabet samler anbefalinger om den gode børneneuropsykologiske 

undersøgelser.  

- Punkt fra Birthe Rusike omkring mulig arbejdsgruppe ift. anbefalinger om den 

børneneuropsykologske undersøgelse. Aktuelt varetager styrelsen det, men det er et stort arbejde og 

kunne give mening at der også er andre, som indgår i det. Der er allerede afholdt 2 fyraftensmøder 

ved Lona Bjerre Andersen, og dette vil blive gentaget i efteråret i København.  

Målet er, at der kommer et skriftligt produkt, en slags guideline, som både borger 

og  professionelle kan anvende. Der findes retningslinjer fra 2002, som vi ønsker at 

opdatere.  

Der er enighed på GF om, at der skal etableres en arbejdsgruppe i løbet af det næste 

år, som arbejder med anbefalingerne om den børneneuropsykologiske undersøgelse. 

Hanne Ytting, Lona Bjerre Andersen og Jane Evald melder sig til at deltage i 

arbejdsgruppen. 

  

Behandling af indkomne forslag: Der er ikke kommet nogle. 

  

Godkendelse af budget og kontingent: Birthe Rusike beretter om, at studerende kan meldes ind i 

selskabet for 100 kr. og at kontingentet er til 200 kr. Det besluttes på GF, at kontingentet 

fastholdes.  

  

Valg til styrelsen: Styrelsespladser: Birthe Rusike og Luise Bæk Bomme er på valg. Og begge 

modtager genvalg. Begge vælges som styrelsesmedlemmer på GF 2021 og skal efterfølgende 

konstitueres.  

Der er to suppleantpladser på valg: Der har ikke været nogle suppleanter i styrelsen siden sidste GF. 

Man er valgt ind for 1 år. Kristina Gundersen stiller op og vælges ind på GF 2021. 

  

Eventuelt: 

- Kitt Boel opfordrer til, at man som medlem gerne må dele sin viden om specialer og 

tilhørende/underbyggende litteratur i selskabet. 

Birthe Rusike gør opmærksom på, at man som medlem altid kan sende en mail til 

styrelsen (styrelsens mail fra hjemmesiden) omkring en viden, som man gerne vil 

dele. Det kan udbredes via vores nyhedsbrev. 

 


