
 

Formandens beretning for perioden siden sidste GF med særligt fokus på 2021. 

Perioden siden sidste GF har båret præg af forhold i samfundet– der tænkes her især på Covid- 19.  

Betydningen af Covid-19 for styrelsesarbejdet, selskabet og GF 

Smittesituationen og de deraf følgende restriktioner betød at det sidste år var nødvendigt at aflyse GF. Der 

var fra Styrelsen et ønske om at afholde GF virtuelt men beskeden fra DP’s formand var, at dette ikke var 

muligt idet DP’s vedtægter- efter konsultationen med advokater - stillede sig i vejen for dette. DP har siden 

givet andre, modstridende meddelelser vedrørende dette – senest på GF 2021. 

På tidspunktet for GF var der restriktioner på rejse mellem visse landsdele og det betød at styrelsen ikke 

kunne samles og at medlemmer fra RN heller ikke kunne deltage i GF. Desuden har der under pandemien 

været nedlukning af DPs lokaler som betød at en mere kortvarig udskydelse af GF heller ikke var mulig. 

Styrelsens beslutning blev derfor – i samråd med DP’ - at GF for 2020 udskydes og afholdes sammen med 

GF i år. 

Desværre har smittesituationen ikke kun begrænset styrelsens mulighed for at mødes – vigtigere er det, at 

det ikke har været muligt at afholde kurser og at meget vigtige dele af aktiviteten i selskabet derfor har 

ligget stille siden sommeren 2019 selvom styrelsen før Corona var undervejs med planlægning af relevante 

kurser med fokus på psykopatologi hos børn og unge – svarende til Selskabets genstandsområde. 

 

Gennem 2020 og 2021 har selskabet derfor først og fremmest virket på andre områder – det gælder: 

1.  Høringssvar 

2. Medvirken til DP’s udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper i SST 

3. Aktiviteter I relation til SPDU specialpsykologisk diagnoseudvalg 

4. Baggrundsgruppen i for Psykiatrien i DP 

5. Formandskollegiet og Generalforsamlingen i DP 

 

HØRINGSSVAR: 

Med hjælp fra medlemmerne har SPBU siden seneste GF afgivet høringssvar vedrørende:  

Høring af Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser (okt. 2021) 

Høring vedr. forslag til ændring af lov om Tvang i Psykiatrien (sept. 2021)  

Høring af revideret indikatorsæt i Den Nationale Skizofrenidatabase (juni 2021) 

Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde 

 Høring af 'Forslag til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap” 

Der har været yderligere 5 høringssvar, hvor det desværre ikke er lykkedes for Styrelsen at afgive 

høringssvar på vegne af SPBU. Et af høringssvarene kom til styrelsens kendskab med så kort frist at det ikke 



var muligt at udarbejde et høringssvar.  Ét har vi ikke afgivet svar på fordi et af styrelsens medlemmer har 

været involveret i arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjer vedr. personlighedsforstyrrelser hos Unge. 

Fra DP’s bestyrelse og formandskab er der udtrykt et ønske om at selskaberne skal bistå DP med 

høringssvar og det er et område som styrelsen i SPBU prioriterer så vidt som muligt når SPBU kan bidrage 

kompetent. 

 

MEDLEMMER TIL ARBEJDSGRUPPER 

SPBU har medvirket til DP’s udvælgelse relevante fagpersoner i arbejdsgruppen for Regeringen s 10-års 

psykiatriplan. Det er Specialpsykolog Anne-Janet Hansen der været en del af arbejdsgruppen efter 

indstilling fra SPBU. Desuden har efter forslag fra SPBU peget på en psykolog fra Regions Sjælland som 

medlem i SST’s arbejdsgruppe som skal udarbejde en national vejledning for behandling med Melatonin. 

 

SPECIALPYKOLOGISK DIAGNOSEUDVALG 

SPBU har i løbet af 2020-21 engageret sig i Specialpsykologisk diagnoseudvalg/ SPDU i samarbejde med 

selskab for psykopatologi og selskab for psykologisk psykiatri. Diagnoseudvalget har arbejdet for at 

positionere Psykologprofessionen og specialpsykologer i relevante fora hvor arbejdet med oversættelsen af 

ICD-11 foregår. Drøftelserne i SPDU går i retning af at det er ønskeligt at begrebet om ”psykisk sygdom” og 

”psykopatologi glider i baggrunden i ICD-11 og erstattes af mere psykologisk farvede begreber som fx 

lidelse eller tilstande. Det er lykkedes at få psykologer placeret i Sundhedsdatastyrelsens Kernegruppe som 

ligeværdige medlemmer med repræsentanter for de lægefaglige selskaber. 

Ditte Lammers og jeg selv repræsenterer SPBU i dette arbejde og der er holdt en lang række møder i SPDU, 

hvor det dels drøftes hvordan den psykologfaglige tænkning bedst bringes i spil, dels har der været et 

omfattende arbejde med at udarbejde en ekspertliste med navne på psykologer som har særlig ekspertise 

på udvalgte områder og som har accepteret at stå til rådighed for Sundhedsdatastyrelsens arbejde med 

oversættelsen af ICD-11.  

 

På vegne af medlemmer der har henvendt sig har SPBU i foråret foretaget en henvendelse til DP m.h.p. at 

få en fornyet drøftelse i Rådet for Specialpsykologuddannelsen vedr. muligheden for deltid. Det er et 

spørgsmål der jævnligt rejses af uddannelsespsykologer og som også har været drøftet i 

uddannelsesudvalget, hvor der dog ikke er stemning for at uddannelsespsykologerne skal have 

mulighed for at arbejde på deltid. SPBU har ikke modtaget tilkendegivelse af rådets holdning til 

dette. Det afventes. 

 

Medlemmer af styrelsen har deltaget og repræsenteret SPBU på generalforsamlingen i september 

2021, hvor bl.a. strukturen i Dp og fremtidige strategier for foreningen blev drøftet. Herunder også 

spørgsmålet om de decentrale enheders stilling i foreningen. Bestyrelsen for DP har ønsket at 

pålægge selskaberne forskellige administrative forpligtelser som SPBU har udtalt sig imod i lyset af 

at lovede administrative støttesystemer (IT) fra DP endnu ikke har set dagens lys. 



 

 

SPBU er aktiv i DP’s baggrundsgruppe for psykiatrien, repræsenteret ved Anne Randers og Annette Anbert. 

Fokus i baggrundsgruppen skifter afhængigt af de aktuelle dagsordner i offentligheden og fra SST men 

aktuelt er det fokus på Psykiatriplanen. Oprindelig skulle planen offentliggøres omkring årsskiftet 20-21 

men faktuelt er arbejdet nu i den afsluttende fase. Der forventes en høringsrunde. Det er min forventning 

at SPBU kan bidrage til høringssvaret når høringsperioden åbner mulighed for det. 

Baggrundsgruppen har ligget ret stille i 2020 men aktuelt er det mange møder og megen mødeforberedelse 

i forbindelse med det meget vigtige arbejde med 10-årsplanen. 

 

YDERLIGERE: 

Ud over de tilbagevendende styrelsesmøder har Styrelsens i år hold et døgnseminar m.h.t. planlægning af 

aktiviteter og kommunikationsstrategi for Selskabet. Det har resulteret i at SPBU nu har aktivitet på FB.  

VI har fået et nyt medlem i Uddannelsesudvalget for Specialpsykologuddannelsen, nemlig Mette Ravn 

Hansen. 

Vi har sagt farvel til vores studentermedhjælper gennem flere år. Opsigelsen faldt op til industriferien og 

det har betydet et meget øget arbejdspres for Styrelsens medlemmer – både med medlemshåndtering og 

andre opgaver og det har været en meget stor administrativ opgave for flere af Styrelsens medlemmer. TAK 

FOR indsatsen. 

Også tak til de afgående medlemmer i Styrelsen: Linnette Frôlich Møller og Anette Hollesen. 

Styrelsen er aktuelt i gang med planlægningen af kurser som skal afvikles i den kommende år. Der er også 

planer om at afholde et eller flere Webinars.  

 

Anne Randers 

November 2021 

 

 

 


