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Tilstede fra bestyrelsen: 

Lars Bjerggaard, Marie Markussen, Kristoffer Paaske og Kristine Hodel 

 

1) Valg af dirigent og referent 

• Dirigent = Lars 

• Referent = Marie  

 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden godkendes  

 

 

3) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

• To-dags internat i marts 2019 om misbrugsbehandling v/Søren og Heine  

• GF i maj 2019 m/oplæg v/Lars om retspsykologiens status + efteruddannelsen 

• En-dags arrangement om udredning og behandling af psykotiske patienter v/Anne 

og Claus 

 

 

4) Fremlæggelse af regnskab for 2019 (godkendt af DP’s revision) 

• Fremlæggelse af regnskabet for 2019 – ca. 42.000 i overskud 

• Kort om regnskabet pt. – ca. 40.000 (kontingent fra ca. 30 medlemmer mangler 

+ årets sidste tilskud fra DP) 

 

 

5) Valg af bestyrelse (fire bestyrelsesmedlemmer er på genvalg, og der er to 

ubesatte poster) 

• Lars, Marie, Kristoffer og Kristine på genvalg 

• Ulla og Stinne træder ud af bestyrelsen  

• Louise og Olivia stiller op til de to ledige poster  

• Alle vælges ind, så bestyrelsen er pt. Lars (formand), Marie (kasserer), Kristoffer 

(bestyrelsesmedlem), Kristine (webmaster – overtager fra Ulla), Maria 

(bestyrelsesmedlem), Louise (bestyrelsesmedlem) og Olivia (bestyrelsesmedlem)  

- Mangler pt. 2 suppleanter, da valget forgik inden vedtægtsændringen 
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6) Fremtidige arrangementer 

• Kom gerne med forslag til hvilke emner, du synes kunne være spændende. 

 

Planlagt: 

• Opsporing og diagnostik af personlighedsforstyrrelser i ungdomsperioden v/Linda 

og Sune d. 08.12.2020  

• Mentaliseringsbaseret behandling af dyssociale v/Baterman d. 04.-05.05.2020 

 

 

Prioriteret fra listen af ideer: 

• Forråelse og compassion fatique (fx hos jurister, dommere, politiet, 

fængselsvæsnet, psykiatrien m.m.) 

• Gruppeprocesser i personalegrupper + forråelse (evt. AO-fokus) 

- Dyrcore? 

- Dorte Birkemose ”Når gode mennesker handler ondt” 

- Lise Billund – gruppeprocesser hos fængselsbetjente 

- ? Mogensen - AO 

- Eva? – AO underviser på KU  

• Gruppeprocesser + forråelse + processer i den individuelle terapi m/live 

supervision  

- Se ovenstående  

- Thomas Jensen – live supervision 

• Autisme i retspsykiatrien (udredning + behandling) 

• Seksualitet og seksuelle afvigelser + er der en rød tråd i behandlingen af 

sædelighedskriminelle? 

• Ekspertkursus i risikovurderinger 

• Psykopati hos kvinder, kvinder som sædelighedskriminelle – generelt kvinder som 

”gerningsmænd” 

- Caroline Logan 

 

Nye ideer: 

• Samarbejdet mellem retspsykiatrien og juraen  

- Tine Wøbbe 

- Karoline Normann – psykolog, advokat, fængselsbetjent 

- Nana Kryger la Cour – anklager  
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• Voldtægter og deres gang gennem retssystemet – effekten af den nye 

samtykkelov, evt. ny krænkerprofil? 

- Norge har forsket i effekten af samtykkeloven  

- Marie Skov – underviser / ph.d. på AU  

 

 

7) Behandling af indkomne forslag 

• Ønske om mulighed for udvidelse af bestyrelsen, hvis dette bliver nødvendigt i 

fremtiden (minimum 5 bestyrelsesmedlemmer og max 7 + 2 suppleanter). 

- Vedtaget med 100 % af stemmerne 
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• Ønske om mulighed for afholdelse af GF online (fx ved nedlukning af samfundet 

grundet coronavirus). 

- Vedtager med 100 % af stemmerne (skal rettes i vedtægterne på 

hjemmesiden) 

 

8) Eventuelt 

• Kendskab til gode kontakter / oplægsholdere indenfor den tværkulturelle 

psykiatri, som kan bruges til et fremtidigt arrangement 

- Karina Mikaelsen – psykiatrien i Ballerup 

- Louise? 

- Mie Schack Hansen? 

- Marie Louise Petersen? 

- Lars Heckstrøm? 

- Marianne Kastrup 

- Selskab for interkulturel psykiatri – Birgit Ericksen, Tytte Hetmar 

(tyttehetmar@gmail.com), Nicki Brandt Poulsen? 

 

• Det praktiske omkring opstart af efteruddannelsen 

- Uafhængig økonomi fra DRS 

- Muligheden for at få hjælp af en studentermedhjælper 

- Pt. båret af frivillige fra selskabet  

 

mailto:tyttehetmar@gmail.com

