
Dagsorden til styrelsesmøde den 25/1, 2019. kl. 

15.30-20.00. First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 

Odense 

 

 

 

1. godkendelse af dagsorden 

2. Valg af referent. 

3. Siden sidst. Herunder fra udvalg og formandskollegie. 

4. Diskussion af tilknytning til UFU. Mail fra Kjeldsen. 

5. Diskussion af Susannes FB-opslag vedr. Cand. Pæd. 

Pæd. 

6. Diskussion af Nielss FB-opslag om testning ved ikke-

psyk. 

7. Indledende diskussion af voksentemadage. 

8. Diskussion af samarbejde med Pæd.psyk.tidsskrift. 

9. Evt. 

 

 

Referat af styrelsesmøde den 25/1, 2019. kl. 15.30-

20.00. First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Valg af referent. 



Jane Maul er referent. 

 

Ad 3) Siden sidst. Herunder fra udvalg og 

formandskollegie. 

Der formuleres et brev til bestyrelsen i forhold til at 

indhente yderligere oplysninger. KAPS har brug for at 

få de argumenter for hvorfor man ønsker at flytte fra 

Socialministeriet til Sundheds- og ældreministeriet, så 

vi på valid grundlag rådgive vores medlemmer. Dertil 

har vi behov for at vide, om dette kan vedtages 

udenom generalforsamlingen? Eller om der i så fald 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ad 4) Diskussion af tilknytning til UFU. Mail fra Kjeldsen. 

Niels Morre har anmodet om at KAPS modtager 

referater og dagsordener, så det fra KAPS’ side kan 

vurderes, om det er relevant at vi deltager. 

 

Ad 5) Diskussion af Susannes FB-opslag vedr. Cand. 

Pæd. Pæd. 

Ad 6) Diskussion af Niels’ FB-opslag om testning ved 

ikke-psyk. 

 

Ad punkt 5 og 6: 

Borgerperspektiv – fx klagemuligheder og etiknævnet, 

vildledning af borgerne i forhold til kvalitetssikring. 



Fagforeningsmæssigt perspektiv – billigere i løn 

(løndannelse) 

Psykologidentitetsperspektiv, selvforståelsen som 

psykologer 

§50,5 i serviceloven – kun autoriserede psykologer må 

undersøge børn ift. en børnefaglig undersøgelse. 

 

Det vurderes i KAPS særdeles bekymrende, at 

psykologerne mister status og værdi i forbindelse med, 

at der ses en tendens til, ledelsessegmentet i 

kommunalt regi ikke længere varetages af 

autoriserede psykologer, men af andre fagligheder, 

eksempelvis pædagoger og socialrådgivere. 

Psykologer kan analysere og vurdere på anden vis, 

end konsulenter med faglig baggrund; vurdere om 

børnene tilhører psykiatri eller om der kan arbejdes i 

konteksten/relationelt. På denne vis kan kommunerne 

aflaste psykiatrien, samtidig med at børn ikke 

sygeliggøres unødigt. 

Argumenterne for, hvorfor psykologer er bedre end 

andre faggrupper synliggøres i de stillinger vi besidder 

i det kommunale. 

A-materiale og ”anbefaling” af at testning kun 

foretages af psykologer. 

Mads følger op på, hvordan det kan være, at der i 

Holland er en lov omkring, at kun psykologer må 

foretage psykologisk testning, når det er meldt 

centralt ud, at dette ikke er en mulighed i DK. 

 



Niels foreslår at KAPS frembyder diverse faglige 

dilemmaer på baggrund af disse diskussioner til 

Samråd for PPR-psykologerne. – Hvor mange ikke-

psykologer varetager funktioner med tilsvarende 

opgaver som psykologer? 

 

Efter samtale med Niels i tlf., understreger Poul 

Nissen, DPU, at der intet er i uddannelsen til 

cand.pæd. i pædagogisk psykologi, der er tiltænkt at 

de skulle ud at teste. Senere fik de 10 ECTS-point i 

testning. Der vurderes relevant at drøfte nuværende 

situation med PN. 

 

Odense PPR, Odense-dokumentet, som Niels Kjeldsen 

skrev under på ift. at ikke-psykologer kunne teste i 

Odense Kommune grundet daværende 

psykologmangel, har åbenbart dannet præcedens for 

de udfordringer, vi i dag ser på området. Er dette 

juridisk gyldigt? 

 

Kunne der være interesse-støtte fra 

forældreforeninger/andre interesseorganisationer i 

forhold til at argumentere for psykologfagligheden 

 

Hvis der skal mødes med fx Pearsson, giver det 

mening at have nogle fra DP centralt med. 

 

Ad 7) Indledende diskussion af voksentemadage. 



Fordelene ved internat konsolideres. Forslag om 

motivation og belastningspsykologi er muligheder, der 

kan gås videre med. 35 mennesker (inklusiv KAPS) og 

1500 kroner i egenbetaling. Det undersøges om der 

kan købes sekretærbistand eksempelvis ved Vibeke. 

Mads kigger på det med EAN-nummer/CVR og andre 

forkortelser – hvilke betalingsmuligheder, der er mest 

effektive. 

 

Ad 8) Diskussion af samarbejde med Pæd.psyk.tidsskrift. 

Det nævnes igen om muligheden af at præge 

tidsskriftets indhold og alle styrelsens medlemmer 

forpligter sig på at gå i tænkeboks og drøfte 

muligheden med kollegaer. 

 

Ad 9) Evt. 

- Vingsted: Niels svarer Vingstedgruppen på, at vi står 

ved synspunktet om, at der ikke skal sælges 

endagsbilletter. 

- Børnehusene: Jane tager teten. KAPS vil gerne 

facilitere en samling af de forskellige børnehuse. Vi 

kan hjælpe med noget forplejning til første gang og 

hvis de er en lille gruppe (fx en repræsentant for 

hvert børnehus) der vil mødes efterfølgende, vil 

KAPS gerne betale en middag for dem. Hensigten er, 

at KAPS kan hjælpe med at videreføre erfaringer ind 

i Dansk Psykologforening.  

 



- GF KAPS: 

 

Der var 49 psykologer på seneste GF på Vingsted. Ingen fra 

voksenområdet meldte sig til på trods af invitation og tilbud 

om mad. Drøftelse af muligheder for at afvikle GF uden om 

vingsted på trods af forrige års tynde fremmøde. Der 

drøftes Per Isdahl i kombination med GF. Det kunne være 

november et centralt sted i Danmark  


