
Referat til KAPS styrelsesmøde, 16. januar 2015 kl. 15-20, Hotel 

Radisson i Odense. 

 

 

 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ekstra punkter under udvalg. 

 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Kommentarer/ændringer indsendes inden tirsdag d. 27. januar 

 Børnefaglige undersøgelser, da Servicelovens § 50, stk. 5 kræver, 

at psykologer inddrages, hvis de har viden om barnet eller den 

unge (Mads) 

Vi kunne sende noget videre til bestyrelsen og sekretariatet. 

Der udarbejdes et udkast (+lovtekst) med konsekvenser for 

borgere/forvaltning/samfund, som først sendes rundt internt, før det 

sendes videre. Man kunne efterfølgende etablere et samarbejde med 

socialrådgivernetværk (TR-netværk/Socialrådgiverforeningen). 

Hensigten må være, at Psykologforeningen får dette i pressen, så det 

sikres at loven overholdes. 

Der må gerne diskuteres, hvorfor socialrådgivere ikke inddrager 

psykologer i alle undersøgelser (hvis det er gældende praksis). 

 Formandskollegiet i DP 

o Offentligt finansierede uddannelsesforløb til ikke-autoriserede 

psykologer (Niels)  
Næsten halvdelen af psykologer på hospitaler og i det kommunale (også PPR) er ikke 

autoriseret jf. listen fra formandskollegiet. Det tager ca. 3.8 år for at opnå autorisation. 

Vi har gennemarbejdet ”oplæg til drøftelse om 

uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer” fra 

Formandskollegiet (DP). 



Autorisationsforløb på max 3 år burde sikres gennem kontakt 

ved ansættelsen. Hvordan sikres kvaliteten i supervision (både 

for supervisant og supervisor)? 

 Muligt samarbejde med Misbrugspsykologisk Selskab. 

Kursus/tema i alkohol-/misbrugsbehandling for psykologer, der 

ikke arbejder inden for feltet - er det noget, som KAPS skal gå 

ind i, eller er det mere oplagt for det (forhåbentligt) kommende 

netværk /selskab for psykologer, der arbejder inden for det 

sociale og beskæftigelsesrettede felt? (Susanne) 

 Selskabet for interkulturel psykologi vil gerne stille op til et 

arrangement omkring tosprogede - brug af tolk, anbefalinger til 

indsatser, o.l. (Lotte) 

Ovenstående to punkter er drøftet. 

 Udvalg i DP 

o Arbejdsmiljøudvalget (Charlotte) 

4 punkter samt bilag scannes til referatet 

o Løn- og stillingsudvalget (Mads) 

5 punkter: 

1. lokal aftalepligt ved arbejde uden for normal arbejdstid 

2. ledende psykologer og chefpsykologer – løntrin 50 

3. autorisationstillæg for alle psykologer 

4. PPR tillæg til alle, som arbejder med børn, unge og familier. 

5. PPR tillæg på 17.800 hæves til 20.000 kr. årligt 

Næste møde d. 27. januar 2015. 

 Orientering om "hvad de har gang i i Esbjerg" (Susanne) 

Susanne følger op på det; sender lidt om det til referatet. 

 KAPS på Facebook (Charlotte) 

Udvikles løbende. Der skal være adgang kun for kommunalt ansatte 

psykologer. Dette undersøges, hvordan det kan lade sig gøre. 

 Som brikker i et spil Ludo – Omstruktureringer og personlige 

følgevirkninger – en lille fællesrefleksion og evt. tema (Charlotte) 

Drøftes ved næste møde 

 Evt. 
Kaps.nu med fælles mail styrelsen@kaps.nu samt mails til hvert medlem, som 

videresendes til medlemmernes mails. 

mailto:styrelsen@kaps.nu


Vingsted er blevet diskuteret, hvorvidt der kunne voksenområdet kunne 

inkluderes på lige fod med børn- og ungeområdet. 

Dette skal gerne afprøves næste år, da det ikke er muligt at nå dette år. 

 

 

 

 
Charlotte Igel, 11/1-15 

 
 


