
Referat fra styrelsesmøde i KAPS fredag den 6. januar 2017 kl. 15 
– 19.30. 

Mødested: DP, Århus. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt. 
 
 
2. Valg af referent – evt. ordstyrer. Velkommen til Jane. 

Referent er Jane. 
 
 
3. (15.15 – 16.00). Besøg af Karen Byrial Jensen, der repræsenterer KAPS i et 

programudvalg under Socialstyrelsen. Se link til bilag fra sidste møde. 

Karen Byriel Jensen deltager i en arbejdsgruppe under Socialstyrelsen med hensyn til at 
afprøve forskellige forældremestringsprogrammer. Det forventes, at Stepping Stones Triple P 
vælges til implementering, fordi at det går bredt og det mest lovende efter reviews af de 
tilgængelige programmer på verdensplan; SST er australsk. SST er et kursusforløb til forældre 
til børn i alderen 2-12 år med forskellige handicap, relateret til forsinket udvikling samt 
kommunikative og sociale udfordringer. 
 
Pt er 5 kommuner i gang med at afprøve det og det forventes at give positive erfaringer. Der 
er muligvis et evalueringsprogram indleveret i det, men Karens opmærksomhed er centreret 
omkring, hvorvidt det anvendes korrekt. 
 
Projektet er forløbet som følger: 
2014: kortlægning af alle tilbud i kommunerne + afsøgt litteratur og evalueringer af alle 
programmer fra engelsktalende, vestlige lande. 
 
2015: afprøvning: Stepping Stones Triple P i 5 kommuner efter oversættelse til dansk. 
Herning, Aalborg, Hillerød, København og Kalundborg (det vides ikke, om ressourcepersonerne 
er psykologer, da det kører i børne-unge-afdelinger). Ressourcepersonerne bliver uddannet af 
og modtager supervision af nogle udenlandske psykologer. 
 
Forskellige initiativer: 
3. Initiativ: tidlig indsats. Har udarbejdet et inspirationsmateriale, kan downloades fra 
socialstyrelsens hjemmeside (sammen med DUÅ etc.) 
4. initiativ: Forældrekurser i Århus og Randers. Har afprøvet en manual for forældrekurser, er i 
gang med at prøve en tilrettet version, PREP 
Nyt partnerskab Åbenrå kommune og de danske handicaporganisationer. 
5. initiativ: terapeutisk bistand til forældre.  
 
Implementering 
Der er et ønske om, at kommunalt ansatte psykologer bidrager til visitation af familier til 
deltagelse, samt støtte til at gennemføre den helhedsorienterede indsats – men først og 
fremmest er der behov for, at kommunalt ansatte psykologer kan orientere om, at 
nærværende program findes. Programmet kan med fordel give anledning til større og bedre 
samarbejde mellem forvaltningerne. 
 



Psykologers særlige viden indenfor det udviklingspsykologiske felt i henhold til børn med 
særlige udfordringer vurderes essentiel i forhold til evaluering af indsats. For at forstå, hvilke 
problematikker forældrene/familierne sidder med, er det essentielt, at opdragsholderen har en 
viden omkring den specifikke problemstilling – fx have et barn med asperger versus downs. 
 
Det tænkes, at psykologerne først og fremmest være supervisorer, selve udførelsen kan 
udføres af pædagoger og lærere.  
 
Det overvejes at afholde en temadag omkring dette program i KAPS. 

 
 

 
4. Diskussion af ekspertgruppen vedr. PPR-området. Jørgen og Niels ønsker 

drøftelse af KAPS´ holdninger forud for opstart den 30/1, 2017. (30 min). 

 
Med henblik på at kvalificere KAPS holdning og repræsentanter i ekspertgruppen, er dette 
punkt diskuteret på mødet. Der lyses på det synspunkt, at PPR-psykologer ikke kun bruges 
indenfor folkeskolelivet, men breder sig ud i familie og fritidslivet, og vægter 
forståelsesperspektivet. 
Der gives eksempler fra flere kommuner, hvor psykologer bruges indenfor serviceloven, så 
flere psykologkompetencer bringes i spil. 
 
 

 
5. Diskussion af OK 2018. Oplæg fra Jørgen og inspiration fra diverse mailsvar fra 

styrelsen fra dec. (30 min). 

 
Der argumenteres for, at alle PPR-psykologer ifølge lovgivningen SKAL have 
autorisationstillæg. Dette er ikke lovpligtigt på alle kommunale arbejdspladser.  
 
I henhold til den psykologfaglige overenskomst arbejdes der hen mod, at den fortsatte 
kontinuerlige kvalitetssikring af psykologers arbejde, som sikres via løbende supervision og 
adgang til relevant og kompetent sparring opprioriteres. 
 

 
6. Møde med Vingstedgruppe (45 min – herunder evt. spisning). 

 
Fremlæggelse og drøftelse af programmet for Vingsted 2017. 
 

 
7. Fortsættelse af diskussion af mulig voksen temadag. (40 min). 
8.  

Fortsættelse af diskussion af mulig voksentemadag. 
I spil lige nu: Dorte Birkmose, Nadia Parturia, Pernille Steensen ”slip stress ud af 
skammekrogen”,  
Jane: udredning og samtaler med flygtninge og indvandrere.  
Frederiksberg PPR kender måske nogle? Eller Eva Søndergaard. 
 
Der følges op på dette punkt til næste styrelsesmøde. 

 



9. Diskussion af placering af GF, 2017.  

 
Udsættes til næste styrelsesmøde. 
 

 
10.Hvis tid i overskud:. Diskussion Ålborg-us. Diskussion af at studerende 

psykologer arbejder som psykologer.  

 
Udsættes til næste styrelsesmøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jane Roed Maul/ referent 
 


