
Referat fra  KAPS styrelsesmøde, 28. februar 2015, Aarhus 

Til stede: Niels Morre, Lotte Sønderby, Mads Huse, Susanne Zajac (referent) 

Afbud: Charlotte Igel 

 

 Godkendelse af dagsorden 

Dagens dagsorden justeres – punkter, som Charlotte skulle have fremlagt, udgår 

 

Der indsættes et punkt vedr KAPS’ ”drift vs strategi” – med udgangspunkt i, om der skal ske 

ændringer, eks fremtidigt fokus i forhold til praksis / politik; dette punkt udgår senere pga 

tidsnød  

 

 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Tilføjelser / afklaring til dette referat: 

o I forhold til Susanne’s orientering om korrespondance med Mette Thorlund 

Lauritzen præciseres det, at der er tale om en fortsat, gensidig orientering 

o Charlotte har endnu ikke sendt bilag til Mads 

 

 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). 

nyt siden sidst? 

 

Niels orienterer om, at de privatpraktiserende ikke længere ønsker at deltage i 

uddannelse af psykologer – deres forslag er at det offentlige i udgangspunktet skal 

varetage denne opgave. Studenter-sektionen ønsker en form for turnus, hvor den 

ny-uddannede som led i autorisationsforløbet kommer ud i eks 4 mdr lange forløb 

inden for forskellige områder / offentlige arbejdspladser. Formål: at give dybde / 

bredde til autorisationen 

Dette drøftes. Den generelle stemning er at dette ikke er realistisk, hverken 

tidsmæssigt eller opgavemæssige, i forhold til de offentlige arbejdspladser. Susanne 

sammensætter et kort oplæg om dette til Niels – deadline 7. marts. 

 



 Udvalg i DP 

o Arbejdsmiljøudvalget (Charlotte) 

noget nyt? 

Punktet udgår 

 

o SOS (Niels) 

Orientering om koblingen til Psykologkampagnen, hvor der blandt andet er fokus på 

inklusion og brugen af PPR-psykologers kompetencer og ressourcer. DP er 

fremkommet med et oplæg på dette felt, men den generelle opfattelse er at der 

snarere er tale om et strategisk-politisk tiltag end et reelt fokus, hvad psykologer 

kan og bør bidrage med.  

Dagens drøftelse bevæger sig ind på børne-undersøgelser (§50) og psykologers 

inddragelse i disse. Både Niels og Mads har ved forskellige lejligheder haft samtaler 

med journalist Henning Due omkring den belysning af området, som han skal i gang 

med. Begge sætter spørgsmålstegn ved, om han reelt har forstået de finere 

nuancer, og det besluttes at Mads laver et udkast til en forklarende tekst og de 

indledende spørgsmål i en spørge-guide til Henning Due. Drøftelse af hvordan man 

bedst formulerer disse, således at man ikke får et skønmaleri af den stedlige leder, 

men et mere reelt billede, men på den anden side ikke formulerer sig så detaljeret 

eller provokerende, at spørgsmålene forbliver ubesvarede. 

Det besluttes, at der skal være en forklarende tekst, der tager udgangspunkt i, at 

psykologer på feltet oplever at deres kompetencer og ressourcer bruges for lidt (eks 

i §50-sager), og hvordan lederen tænker at disse anvendes bedst. Deadline - ? 

Mødet finder sted 25. marts. 

 

 

o Løn- og stillingsudvalget (Mads) 

1. resultat af OK15 

a. lønstigninger over 3 år på i alt 4,81% 

b. pensionsbidrag forhøjet til 18,3% 

c. projekt om fremtidens krav til psykologer i PPR 

2. opfølgning på OK15 

Næste møde d. 10. marts 2015. 

 

Mads orienterer – blandt andet at der i DP’s strategi har været fokus på hvad der ville 

gavne flest psykologer versus hvad der har haft størst betydning som landvinding 

 

 



 Nyt netværk på social- og beskæftigelsesområdet (Susanne) 

Lotte og Susanne orienterer om det første styrelsesmøde i et nyt netværk / kommende 

netværk, hvor begge er blevet styrelsesmedlemmer. Netværket er et tilbud til psykologer, 

der arbejder inden for det brede sociale og beskæftigelsesrettede felt, og har både fokus 

på faglig samling, udvikling og sparring, men også et mere overordnet politisk / fagpolitisk 

sigte.  

Niels åbner mulighed for at bruge KAPS’ mailing liste i forhold til at udbrede kendskabet til 

netværket. 

 

 Vingsted (Niels) 

Vingsted 2015: oplægsholderne er endnu ikke helt på plads. Finn Skåderud har meldt afbud 

trods forhåndstilsagn 

 

Vingsted 2016: muligheden for at få Bruce Perry som oplægsholder drøftes. Økonomisk set 

er det et sats. Og hvilke danske navne kunne være relevante i samspil med ham – Eva 

Malte, Janne Hagelquist mv nævnes. 

Susanne stiller spørgsmålstegn ved om han vil have tilstrækkelig appel til psykologer inden 

for det kommunale voksen-område 

. 

 KAPS på Facebook (Charlotte) 
Udvikles løbende. Der skal være adgang kun for kommunalt ansatte psykologer. Dette 
undersøges, hvordan det kan lade sig gøre. 
 
Punktet udgået 
 
 

 Omstruktureringer og personlige følgevirkninger – en lille fællesrefleksion og evt. tema 
(Charlotte) 
Drøftes ved næste møde 
 
Punktet udgået 
 
 

 KAPS’ ”drift vs strategi” – med udgangspunkt i, om der skal ske ændringer, eks fremtidigt 
fokus i forhold til praksis / politik 
 
Punktet udgået pga tidsnød 
 

 Evt. 
Næste styrelsesmøde afholdes stadig fredag d. 24. april, men flyttes fra Århus til Odense 


