
Selskabsberetning

Formand Linette Frølich Møller

Næstformand Annette Anbert

GF 11.11.17



Styrelsen siden GF 2016

Linette Frølich Møller, formand, Region Midt

Annette Anbert, næstformand, Region Sjælland

Ann Janet Hansen, sekretær, USP-repræsentant, Region Nord

Helle Jørgensen Lolli, kasserer, Region Hovedstaden

Signe Damgaard, Region Midt

Ditte Lammers Vernal, Region Nord

Pusjka Helene Cohn, Region Midt

Gitte Andersen, Region Hovedstaden

Mette Raun Hansen, Region Syd



Studentermedhjælp

Amanda Maj Bruun, stud.psych., Aarhus universitet

-Al kontakt med medlemmerne pr mail

-Udsendelse af medlemsmails og nyhedsbreve

-Indmeldelser

-Kursustilmeldinger og kursusbetalinger

-Hjemmesideopdatering – også med kurser fra andre

-Etablering af nyt datahåndteringssystem (2017)



Styrelsesmøder

Vi har holdt 5 styrelsesmøder siden sidste generalforsamling

- stiftende møde i Aarhus i forlængelse af GF d. 12.11.2016

- halvdagsmøde over video d. 01.02.2017

- heldagsmøde i København d. 02.4.2017

- halvdagsmøde over video d. 23.08.2017

- heldagsmøde i København d. 11.11.2017 forud for dagens GF



Oversigt over 

Arbejdsområder 2017

Deltagelse af SPBUstyrelsesmedlemmer i udvalg og arbejdsgrupper 

under DP

Indstilling af kandidater til udvalg og arbejdsgrupper under DP og SST

Høringssvar

Planlægning af kursus om unge og personlighedsforstyrrelser (afvikles 

først i januar 2018)

Planlægning og afvikling af medlemsdag med Eia Asen

Nyhedsbreve til medlemmer



Medlemmer af styrelsen deltager 

i følgende arbejdsgrupper

- Formanden for SPBU er udpeget af DP til plads i det psykologfaglige 

uddannelsesudvalg for specialpsykologuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri   

- Formanden er automatisk del af formandskollegiet i DP. Opgaven 

udelegeret til næstformand Annette Anbert og styrelsesmedlem 

Gitte Andersen

- Styrelsesmedlem Gitte Andersen har deltaget i DPs arbejdsgruppe, 

der har arbejdet med de decentrale enheders kurser

- Formand og næstformand deltager i DPs baggrundsgruppe for 

psykiatrien og specialpsykologer

(se kommende slides for uddybening)



Indstilling af kandidater til 

udvalgsarbejde I

DP har bedt SPBU indstille kandidater til følgende arbejdsgrupper 

under SST:

- Arbejdsgruppe vedr udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og 

unge med angst og depression. Begge vore kandidater; Gitte 

Andersen og Helle Jørgensen Lolli, blev valgt og har deltaget aktivt.

- Arbejdsgruppe vedr udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og 

unge med ADHD. Vores kandidat: Martin Bredstrup blev valgt og 

har deltaget aktivt

- Arbejdsgruppe vedr udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og 

unge med spiseforstyrrelse: Vores kandidater; Mette Bentz og 

Linette Frølich Møller blev begge valgt, men kun Mette har deltaget. 

Linette har måttet melde afbud.

- Alle valgte kandidater har løbende deltaget i baggrundsmøder i DP



Indstilling af kandidater 

til udvalgsarbejde II

DP har bedt SPBU indstille kandidater til følgende øvrige 

arbejdsgrupper:

- Nationalt partnerskab til forebuggelse af selvmord. SPBU indstiller 

Anja Fig, men pga teknisk fejl bliver DP ikke opmærksomme på 

vores kandidat og hun vælges følgeligt ikke.

- Arbejdsgruppe under SST, der skal arbejde med revision af NKR for 

udredning og behandling af ADHD. Vores kandidat Ole Jakob 

Storebø, vælges af DP og har siden siddet i denne gruppe. Den 

reviderede NKR er fortsat under udarbejdelse.

- Arbejdsgruppe under DP, der skal udarbejde faglig vejledning ift 

psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund. 

Vores kandidat Tinna Wisborg Bach vælges af DP og har siden 

fremsendt resultatet af gruppens arbejde i form af bogudgivelse.



Uddannelsesudvalget

Formanden for SPBU er udpeget af DP til at sidde i Det psykologfaglige 

uddannelsesudvalg i børne- og ungdomspsykiatri:

Udvalget består af

Anne Randers, region nord

Gunvor Brandt, region midt

Lone Hjerrild Møller, region syd

Annette Anbert, region sjælland

Marianne Skydsbjerg, region H

Margit Koudal Nielsen, DP

Linette Frølich Møller, SPBU

www.specialpsykologuddannelsen.dk

http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/


Uddannelsesudvalgets arbejde

4 heldagsmøder hvor der bl.a. arbejdes med følgende:

• Meritvurderinger

• Godkendelse af reviderede uddannelsesprogrammer

• Evaluering og planlægning af kurserne på uddannelsen

• Samarbejde med CKU om de konkrete kurser

• Deltagelse som kursusleder på kursusdagene

• Revision af målbeskrivelserne

• Kommende fokus i 2018; fokus på ensretning og kvalitetssiking af 

vejledningen m blandt andet udvikling af fælles kompetencekort for mål fra 

målbeskrivelsen, portefølje-registrering og 360 graders evalueringer



Baggrundsgruppen i DP

Formand deltager løbende i baggrundsgruppemøder. Styrelsesmedlem 

Signe Damgaard har været suppleant.

Gruppens medlemmer er udpeget af DP og bredt sammensat med 4-6 

møder årligt.

Oprindeligt var gruppens opgave kun at klæde DPs 2 medlemmer af 

regeringens psykiatriudvalg på ift møder og dagsorden der.

Aktuelt er opgaveprotepøljen ændret lidt:

- Drøfte dagsorden og udspil fra regeringens psykiatriudvalg og klæde 

DPs to medlemmer på; Eva Secher Mathiesen og Ole Nielsen på

- Bidrage til at forme DPs politik og arbejdsindsats ift psykiatrien og 

børne- og ungdomspsykiatrien. Herunder specialpsykologerne; 

rekruttering og anvendelse. Med inputs fra baggrundsgruppen har 

DP og formand Eva Secher udarbejdet ny psykiatriplan i november 

2017 (netop udkommet).



Formandskollegiet

SPBU er en decentral enhed under DP og formanden er automatisk 

medlem af Formandskollegiet. Deltagelse i møderne er uddelegeret til 

næstformand Annette Anbert og/eller styrelsesmedlem Gitte 

Andersen.

De deltager årligt i 2-4 møder

I formandskollegiet sidder: Bestyrelsen for DP, Sekretariatet fra DP, 

Formænd for sektionerne, Formænd for kredsene og Formænd for 

selskaberne

Her arbejdes med:

- Udmøntningen af arbejdsprogrammet fra GF 2016-18

- Udformningen af arbejdsprogrammet for GF 2018-20

- Medlemsinddragelse



Henvendelser fra DP hvor der efterspørges 

høringssvar, bidrag, kommentarer m.m.

I 2016 var der i alt 19 henvendelser fra DP ift høringssvar mv.

I 2017 har der været meget få henvendelser:

1) I oktober 2017 har DP sendt bud efter kommentarer til SSTs 

arbejdsprogrammer. SPBU har både indstillet kandidater til alle tre 

grupper og har deltaget i de læbende møder i DP og har bidraget til 

DPs samlede høringssvar. SPBU sendte høringsmaterialet ud til alle 

medlemmer med mulighed for individuelle bidrag.

2) I november 2017 har DP sendt bud efter forslag til 

arbejdsprogrammet for GF 2018-20. Vi arbejder med dette på 

styrelsesmøde 11.11.2017 og igen på mødet i januar 2018.



Kurser 2017

SPBU har arbejdet med planlægning af to arrangementer for 

vore medlemmer:

1) Kursus i unge og personlighedsforstyrrelser med Sune Bo er 

planlagt i løbet af 2017 og skal afvikles 3.-5. januar 2018. 

Kurset er fuldt booket. Gitte Andersen og Pusjka er 

kursusledere

2) Temadag/medlemsarrangement med Eia Asen er planlagt og 

skal afvikles den 26.11. 2017. Arrangementet har aktuelt 14 

tilmeldte



Uddannelsespsykologernes 

repræsentant

Ann Janet Hansen i 2årig periode fra 2015-2017.

Repræsentanten har kontakt med uddannelsespsykologerne via mail 

og gennem hvert holds kontaktperson.

Repræsentanten bringer spørgsmål og emner op i SPBU, som dels 

drøftes her og dels bringes ind i uddannelsesudvalget af 

formanden.

Det har ikke været muligt at få en ny repræsentant til at overtage i 

perioden 2017-2019. SPBU skal dels undersøge årsagerne hertil 

og dels søge at finde løsning, så uddannelsespsykologerne fortsat 

kan have indflydelse på og få indblik i SPBUs arbejde.



SPBUs Arbejdsområder i 2018

1) Kurser og medlemsarrangementer:

- Kursus ift det tværsektorielle samarbejde. Dette er på den politiske dagsorden 

og del af DPs psykiatriplan. SPBU ønsker at understøtte dette gennem 

kursus for medlemmerne

- Kursus ift mulig integration af forskellige perspektiver ift udredning og ikke-

medikamentel behandling af unge med psykoser og skizofreni. Herunder evt 

del-emne ift Rorschachs status ift psykoseudredningen

- Efter medlemsarrangementet ultimo november 2017 skal det evalueres 

hvorvidt SPBU skal satse på slags arrangementer i 2018 og fremadrettet

2) Fagpolitisk arbejde:

- SPBU vil fortsat deltage i DPs udvalg og arbejdsgrupper desangående

- SPBU vil have fokus på psykologernes og specialpsykologernes anvendelse ift 

opgaveglidning til og fra psykologerne herunder også teknologiseringen af 

dele af vores arbejde og de mulige kvalitetsmæssige implikationer af disse.


