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Side 1Nyhedsbreve fra SPBU rundsendes til alle medlemmer af selskabet

Kære medlemmer
En lille opdatering fra SPBU om snarlig GF og vores aktiviteter den seneste
tid.

Generalforsamling i SPBU

Hermed indkaldes til fagligt oplæg og generalforsamling lørdag den 26. 
november i Dansk Psykolog forenings lokaler i København; Stockholmsgade
27, 2100 København Ø.

Kl. 15.00-16.30: Oplæg med introduktion til DAT-behandling ved 
selvmordsadfærd, selvskade og affektreguleringsvanskeligheder ved 
styrelsens næstformand Gitte Andersen, psykolog og specialist i psykoterapi 
med børn 

Kl. 16.30-17.30 GF – Dagsorden:
v Valg af dirigent og referent 
v Godkendelse af dagsorden
v Styrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021/2022 v/formand 

Anne Randers
v Aflæggelse af regnskab for 2021 
v Fastlæggelse af styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år.
v Behandling af indkomne forslag fra selskabets medlemmer.
v Fastlæggelse af budget og kontingent.
v Valg til styrelsen
v Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være 
indsendt skriftligt senest den 23. november 2022 til spbu@dp-decentral.dk
Styrelsen er klar over, at der ikke indkaldes med rettidig varsel.

Vil du være med i SPBUs aktiviteter?

Har du ideer til kurser eller andre forslag, der kan bidrage til faglig udvikling for
medlemmerne i regi af SPBU? Så skriv til os på spbu@dp-decentral.dk

mailto:spbu@dp-decentral.dk


SPBU’s kommentarer til Psykiatriplanen

SPBU har forholdt os til udkastet til Psykiatriplanen i foråret 2022. Se den 
fulde kommentar på vores hjemmeside: https://www.spbu.dk/
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SPBU’s aktiviteter

SPBU har i juni  og juli leveret indspark til DP til:
• Nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved 

søvnforstyrrelser hos børn og unge (Sundhedsstyrelsen)
• Forslag om Barnets lov (Social- og ældreministeriet)

Kurser:
I slutningen af august afholdt vi kursus i traumer og PTSD, hvor Ask Elklit
og David Trickey indførte alle i assessment og behandling, og 
kursusdeltagerne udtrykte stor tilfredshed og gav udtryk for, at det var 
hjælpsomt ift. den stigende opmærksomhed der er på forståelsen af 
traumer og traumers betydning også ift. når vi arbejder med 
differentialdiagnostik. David er tilknyttet UK Trauma council, der bl.a. har 
nogle gode videoer vedr. barndomstraumer og hjernens udvikling, der fint 
illustrerer noget af det, vi som psykologer ofte står og skal formidle til 
børn, unge og forældre vedr. udviklingsforståelse: 
https://uktraumacouncil.org/resources/childhood-trauma-and-the-brain

https://www.spbu.dk/
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Har du fået ny mail eller er du flyttet?

Giv os besked på spbu@dp-decentral.dk

Styrelsen søger nye medlemmer

Har du lyst til at engagere dig i arbejdet i SPBU? Vi søger nye medlemmer til 
styrelsen, der vil bakke op om det fagpolitiske arbejde, høringssvar, udvikling af 
kursusaktiviteter og holde den psykologfaglige fane højt på området for 
psykopatologi hos børn og unge. 

Styrelsen mangler kandidater fra enkelte regioner. Hidtil har vi haft alle regioner 
repræsenteret, flertallet placeret i børne- og ungdomspsykiatrien. Du er 
velkommen til at tage kontakt til en af os for en uformel drøftelse af, om det kunne 
være noget for dig:

Region Nordjylland 
• Formand Anne Randers, specialpsykolog, B&U: anne.randers@rn.dk
• Ditte Lammers Vernal, specialpsykolog, B&U: dhl@rn.dk
Region Hovedstaden
• Næstformand Gitte Andersen, specialist i psykoterapi, børn: 

gitte.andersen.03@regionh.dk
• Anne Murphy Kloster, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Region 

Hovedstaden: anne.murphy.kloster@regionh.dk
Region Syddanmark
• Kasserer: Louise Oxholm, specialpsykolog, B&U: Louise.Oxholm@rsyd.dk
• Mette Raun Hansen, specialpsykolog, B&U: mette.raun.hansen@rsyd.dk
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