
Referat af styrelsesmøde i KAPS den 24.4.15. 
 
Ordstyrer: Susanne 
Referent: Lotte 
 
Næste gang er Niels referent, Lotte indkalder – punkter senest den 14.6.  
 

1. Referat fra sidst godkendt med rettelser.  
2. Gennemgang af forskellige møder  

a. Formandskollegiet: intet nyt 
b. Arbejdsmiljø ved. Charlotte. Charlotte fortæller, at der er kommet en 

arbejdsmiljø undersøgelse, som skal gennemgås i detaljer – hvor er problemerne 
størst (sektorer) den er lavet i AC-regi. Desuden er der en stress-undersøgelse, 
som man også skal kigge på. Vi taler om, at det også vil være vigtigt, at kigge på 
arbejdsmiljøet med vinklen; psykologen som kollega. 

c. UFO ved Susanne: Orientering fra møde den 8. april. Niels skal sidde i et møde 
for kompetencegruppe i PPR. Der var på mødet en del snak omkring 
psykologtitlen. STÅ takster – der er kroner som universiteterne får på et år er 
45.000 – hvilket er lavt i forhold til andre studier – det er dog ikke det samme 
landet over – fx mere på Syddansk universitet, fordi man er under medicin.  Der er 
nedsat en gruppe, der vil undersøge, hvordan de forskellige fag kan komme til at 
netværke og samarbejde noget mere.  

d. SOS ved Niels: psykologkampagnen er i gang – alle skal sige noget den 1. juni 
e. Baggrundsgruppe i psykiatri: Lotte orienterer om en diskussion, der var i gruppen 

– debat om hvor ressourcerne skal falde – vi taler om, at mødes med 
psykologforeningen vedr. dette.  

3. Pædagogisk psykologisk tidsskrift  
Vil gerne have en fra bestyrelsen med i redaktionen – og det afstedkommer at vi får 
besøg af Palle til næste møde.  

4. Ikke-psykologer, der bliver kaldt psykologer 
Mads fremlægger en række mails han har fået fra medlemmer, der kan beskrive hvordan 
ikke-psykologer sidder i psykologstillinger og i forbindelse med test bliver betegnet som 
psykologer. Vi taler om det problematiske i at borgerne bliver ledt bag lyset. Vi kan 
fokusere på dette på flere måder, da der er flere problemer i det – men vælger at det er 
det, at ikke-psykologer bliver betegnet som psykologer, som vi mener er 
kerneproblemstillingen. Vi vil tale med vores repræsentant i bestyrelsen – Rie Rasmussen 
og fremlægge dette for hende. Mads vil lave et skrift, hvor han opsummerer, hvad han 
har af materiale.  

5. Hvad laver psykologer i PPR? 
Charlotte er optaget af forskning og fremlægger en ide til, hvordan man kunne 
undersøge, hvad det er psykologer laver i PPR.  Vi taler lidt frem og tilbage om, hvordan 
vi kan skære et spørgsmål til, så det har en generel interesse. Charlotte tænker videre.  

6. Vingsted og Bruce Perry 
Bruce Perry er hyret, men vi er i tvivl om, hvor helhjertet han har sagt ja – vi vil gerne 
pointere overfor ham, at han skal være mere målrettet end blot tænke på voksengruppen 
– der er en smule bekymring om, hvorvidt vi kan gøre det specifikt nok til, at dem, der 
arbejder med voksne også kan se ideen i at komme. Det er vigtigt, at vi får solgt dagene 
til dem.  
 
Til næste gang 
- Mødernes struktur evalueres næste gang  
- Når vi melder et punkt ind kan vi med fordel skrive en lille forklaring  


