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Generalforsamling i Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) 
  
Referat fra generalforsamling lørdag den 13. november kl. 16.30-17.30 i 
Dansk Psykolog forenings lokaler i Århus; Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aar-
hus C. 
  
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (Mette) og referent (Gitte) 

2. Dagsorden godkendes 

3. Styrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2020 og 2021 
v/formand Anne Randers 

2020 har været et stille år på kursusfronten grundet covid-19 men sty-
relsen har afgivet flere høringssvar, indstilling af deltagere til arbejds-
grupper under Sundhedsstyrelsen, aktiviteter i relation til specialpsyko-
logisk diagnoseudvalg med fokus på positionering af psykologer og psy-
kologfaglige forståelser og ordbrug samt har sikret tre deltagere ind i 
sundhedsdatastyrelsens kernegruppe, der styrer arbejdet med oversæt-
telsen af ICD-11, aktive i baggrundsgruppen for psykiatrien, aktive i 
formandskollegiegruppen med mange møder op til DP’s GF. SPBU’s hø-
ringssvar til DP bliver ofte benyttet i fuld eller delvis form og DP efter-
spørger fortsat de faglige selskabers input hertil, da de anerkender at 
kompetencerne hertil ligger i selskaberne. Specialpsykologisk diagnose-
udvalg har fokus på positionering af psykologer og psykologfaglige for-
ståelser og ordbrug samt har sikret tre deltagere ind i sundhedsdatasty-
relsens kernegruppe, der styrer arbejdet med oversættelsen af ICD-11 
og hvor der er fundet relevante psykologer med særlig kompetence som 
specialpsykologer, indenfor forskning eller særlig fagspecifik viden gene-
relt til de forskellige diagnoseområder.  

Medlemmer af styrelsen har repræsenteret SPBU ved DP’s GF i år.  

Styrelsen har fokus på styrelsens kommunikationsstrategi fremadrettet 
og er bl.a. kommet på Facebook og barsler med webinarer.  

Tak til afgået styrelsesmedlem Signe Damgaard 2020 og afgående sty-
relsesmedlemmer Linette Frølich Møller samt Anette Hollesen 2021. 

Styrelsen er åbne overfor forslag til kurser fra medlemmer, der måtte 
have ønsker til relevante emner indenfor B&U-området. 

Anerkendelse fra deltagende medlem Pusjka. 
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Se uddybning af beretning i andet dokument. 

4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og 2021. Regnskab godkendes.  

5. Fastlæggelse af styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år: Kursus 
vedr. Traumer/PTSD om behandling og identifikation af PTSD hos børn 
og unge med David Trickey og Ask Elkit. Webinarer der annonceres lø-
bende til medlemmer samt på Facebook som gratis online-aftenkurser – 
førstkommende bliver ved psykolog Cecilie Krag Semmling fra Region 
Hovedstadens BUC, Team for selvskade.  

Døgnseminar som ramme for styrelsesarbejde mhp. Effektivt at håndtere 
indkomne arbejdsopgaver samt visionært arbejde på B&U-området. 

Opfordring til at SPBU går videre med plan om afholdelse af kursus vedr. 
tilknytning og relationsdannelse herunder tilknytningsundersøgelse, der 
er teoretisk funderet. (Puschka Crohn) 

Opfordring til kursus vedr. CBT ift. psykotiske symptomer. Styrelsesmed-
lem Ditter Lammer gør opmærksom på at tidl. Afholdt kursus indenfor 
dette område i 2019 fik gode anmeldelser og at dette kan overvejes gen-
taget (eller lign. Kursus) (Anne Kloster) 

Opfordring til kursus vedr. personlighedsforstyrrelser, hvor der arbejdes 
ind i den kommende ICD-11 og vedr. hvordan brugen heraf bliver. 
(Puscha Crohn) 

6. Behandling af indkomne forslag fra selskabets medlemmer. Styrelsen har 
indgivet forslag til vedtægtsændring. (Se bilag). Denne vedtages med 6 
stemmer for forslaget af 8 mulige stemmer.  

7. Fastlæggelse af budget og kontingent: Kontingent fastholdes på 100 kr. 
Budget fremlægges mundtligt og godkendes. 

8. Valg til styrelsen (der konstituererede sig efter GF som følger): Anne 
Randers vælges som formand, Gitte Andersen vælges som næstformand, 
Louise Oxholm vælges som kasserer, Anne Kloster vælges som sekretær, 
hvor det besluttes at Ditte Lammer og Annette Anbert kan supplere med 
referatskrivning ved møder. 

9. Eventuelt. 

Der afholdes stiftende Styrelsesmøde i forlængelse af Generalforsamlingen. 

 
 


