
Styrelsesberetning vedr. selskabets 
virksomhed i 2022 (GF 23) 
 

 

Styrelsens har i 2022 bestået af Formand Birthe Rusike, 

Næstformand Anna Vonsild, Kasserer Luise Bæk Bomme, 

styrelsesmedlemmer Kitt Boel, Mia Sørensen og suppleant Anne 

Krogh Andreasen.   

 

Vi har haft et travlt år både indadtil i styrelsens arbejde og udadtil i 

de medlemsrettede arrangementer.  

Samtidig har vi i 2022 været udfordret af muligheden til at alle 6 

medlemmer kunne være samlet fysisk, hvilket har betydet brug af 

videomøder og skriftlige korrespondancer med hinanden. Selve 

konstitueringen af skete i København i juni 2022, og herforuden har 

vi afholdt 4 virtuelle styrelsesmøder.  

 

Kurser og temadage: 

Ikke desto mindre har 2022 været et meget produktivt år for vores 

selskab. Vi har således gennemført en temadag i maj omkring 

kønsidentitet og autisme i Kolding og det tredje af en serie 

fyraftensmøder om den Børneneuropsykologiske undersøgelse, der 

foregik hybrid i København og Århus også i maj.  

Hertil 11 fulde kursusdage fordelt på 6 dage i København på 

specialiseringskurset 74424 Intervention og 5 dage i Aarhus på 

specialiseringskurset Udredning.  



En Temadag om skizofreni i Roskilde blev aflyst pga. for få 

tilmeldte, men generelt har der været meget stor interesse og 

tilslutning til vores kurser og temadage fra selskabets medlemmer.    

Tak for det og stor tak til alle styrelsesmedlemmer og 

samarbejdende medlemmer for at temadage og kurser kunne 

gennemføres, der er virkelig blevet knoklet i kulisserne.  

 

Arbejdsgrupper: 

I 2021 og 2022 havde vi som nævnt stor succes med at afholde 

fyraftensmøder omkring drøftelse af fremtidige anbefalinger fra 

vores selskab vedrørende den børneneuropsykologiske 

undersøgelse. Vi afholdt i samarbejde med chefpsykolog Lona 

Bjerre Andersen tre medlemsarrangementer i København og Århus.  

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af Marianne Verdel, 

Martin Olander, Jane Evald, Lona Bjerre Andersen, samt Anna 

Krogh Andreasen som tovholder fra Styrelsen. De arbejder videre 

med at samle anbefalinger fra de tre møder til et produkt til 

selskabets hjemmeside. 

Der har i 2022 været kontakt mellem Danske Neuropsykologer, 

Børneneuropsykologisk Selskab, samt de respektive fagnævn mhp. 

at arbejde for en arbejdsgiverbetalt specialpsykologuddannelse på 

området, der på sigt kan erstatte vores specialistuddannelse. 

Styrelsesmedlem Mia Sørensen og Fagnævnsformand Lotte 

Fensbo sidder begge med i denne arbejdsgruppe.  

 

De to selskaber er også indgået i samarbejde omkring et dansk 

symposium til det 15. nordiske møde i neuropsykologi, der efter 

planen afholdes i Trondheim i Norge i 2024.  

Der er allerede nu lavet hjemmeside, som man kan finde link til på 

vores hjemmeside. Jeg har deltaget i arbejdsgruppen omkring 



planlægning af symposium, og vil sandsynligvis fortsætte her i 

2023. 

 

I september afholdt sammenslutningen af De europæiske 

neuropsykologer årsmøde over zoom. Sammenslutningen har de 

senere år tilpasset sig nye retningslinjer omkring økonomi på tværs 

af de europæiske lande og uddelt cortexprisen. Til august samles 

neuropsykologer til den europæiske konference i Thessaloniki i 

Grækenland og man kan finde deres link til program på vores 

hjemmeside.     

 

Vi har fortsat dygtige børneneuropsykologer til at sidde i diverse 

udvalg, nogle udvalg er mere aktive end andre, men vi vil gerne 

takke alle jer psykologer, som stiller jer til rådighed til 

udvalgsarbejde og trækker tråde tilbage til selskabet.  

I 2022 har der ikke været høringer, hvor selskabet er bedt om svar. 

Til gengæld har vi færdiggjort vores profil for selskabet, som nu 

ligger på vores hjemmeside, så alle kan læse sig ind i vores mål og 

mening med aktiviteterne.  

 

Sidst skal nævnes, at vi som decentralt selskab i DP forsøger at 

være aktive i Psykologforeningen og sørge for, at der her sættes 

fokus på såvel psykologerne, der arbejder på området og på de 

børne og unge, som vi arbejder med. Vi deltager aktivt på 

Formandsmøder, og hvor vi ellers kan få lov at sætte vores præg 

på debatten.  

Aktuelt har formanden deltaget i drøftelser omkring de udvalgte 

arbejdsprogrampunkter sammen med formænd og næstformænd 

fra andre selskaber, sektioner og netværk. På disse møder bliver 

det tydeligt, at vi som mindre selskab i et bredt psykologfelt har en 



opgave med at brede kendskabet til vores fag ud og hjælpe yngre 

psykologer ind i viden omkring vores selskaber og faglige specialer. 

Vi har tidligere forsøgt at planlægge en rundtur til universiteter, men 

det kræver planlægning og tid fra styrelsen, og sidst vi var klar med 

det, lukkede landet ned med corona. Vi drøftede til mødet at se det 

det som en fælles opgave for DP, at invitere selskaberne med ud til 

uddannelsessteder, så vi får udbredt kendskabet til det vi kan og 

det vi bidrager til.     

Vi fik desuden en uforbeholden undskyldning fra den nye direktør i 

DP ift. de administrative systemer som har været undervejs de 

sidste 4-5 år, og desværre har skiftet udbyder undervejs, hvilket har 

kompliceret og kompliceret processen. Systemerne, som vi har 

ønsket os længe, vil fremadrettet spare tid på vedligeholdelse og 

korrespondance til DP om medlemslister, kontingent, 

kursustilmelding, deltagelseslister, og som I allerede har stiftet 

bekendtskab til – kursusbeviser og specialistuddannelsesstyring. 

Systemet er nu næsten oppe at køre, hvilket er grunden til, at vi 

ikke har bedt jer indbetale kontingent endnu, men som direktøren 

sagde: ”modtager hensigtserklæring på, at I er betalende 

medlemmer” i 2023, indtil det kommer i orden.  

Vores medlemstal har i 2022 været svagt stigende og vi tror på, at 

der fortsat er brug for en særlig del af neuropsykologien målrettet 

børn og unge. 

Vi håber, at Børneneuropsykologisk Selskab gør en forskel, og vi 

håber, at I som medlemmer fortsætter med at tro på, vi gør en 

forskel og vil støtte vores kurser og arrangementer. I er altid 

velkomne til at melde ind omkring ideer til kurser og temadage eller 

andre ting, som I tænker vi kan have gavn af at være opdaterede 

på. Tak for dem, vi har fået i årets løb. Det er med til at skabe en 

levende forening. Tak for medlemskabet i 2022. 


