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Referat	fra	styrelsesmøde	i	sektionen	for	

privatansatte	i	Dansk	Psykolog	Forening	

Hos Dansk Psykolog Forening, 2015-06-29 

 
Til stede: Stine Kjær Reintoft, Sofie Seier Helms, Niels Rasmus Ziska (referent).  

 

1. Kommende arrangement: Der skal afholdes generalforsamling i styrelsen, hvor mandag 30. 

november, kunne være en god dato, hvor alle i styrelsen kan deltage ved et fyraftensarrangement.  

Der er enighed om, at det også vil være positivt at indlægge muligheden for netværksaktivitet 

blandt sektionens medlemmer og et fagligt oplæg. Stine foreslog at der kunne tages kontakt til 

Bolette Christensen om dette – Stine tager denne kontakt videre. Der skal bookes lokale til 

generalforsamlingen, og Niels tager kontakt til DP vedr. udsendelse af info om 

generalforsamlingen/arrangementet.  

2. Sofie har været i kontakt med  Birgitte Bonnerup, som kunne være en meget interessant 

oplægsholder som kunne give et psykodynamisk perspektiv på arbejde med grupper som psykolog 

ifbm. et almindeligt medlemsmøde/temaaften. Sofie aftaler videre med Birgitte.  Temaaftenen 

planlægges til d. 5/10. 

3. Niels refererede fra DPs årsmøde, der i år især var rettet mod offentligt ansatte psykologer. Der var 

dog også fokus på psykologer i typer af ansættelser, hvor psykologen kan være fagligt isoleret, og 

ansættelser uden for de typiske psykologstillinger, hvilket også kan give inspiration for psykologer i 

forskellige typer af privat ansættelse. 

4. Stine refererede fra møde i formandskollegiet. Eva udtrykte bl.a. ønske om at flere forsker i 

effekten af psykologiske interventionsformer og et ønske om flere der beskæftiger sig med 

arbejdsmiljøområdet.  

Der skal defineres et prioriteret arbejdsprogram for 2016-2018, som skal være konkret, et mål og 

vejen derhen skal defineres. Hver decentral enhed bedes finde 1 indsatsområde (konkret, situation, 

vej, mål), som kan tages op ved næste møde i formandskollegiet. Privatsektionens styrelse stiller sig 

som opgave at sætte sig ind i beskrivelserne af dette fra resumeerne af mødet i formandskollegiet, 

så et punkt kan defineres ved næste styrelsesmøde som input til arbejdsprogrammet. 

5. Løbende diskussion om autorisationsordning: Styrelsen konkluderer efter en opsamlende 

diskussion om emnet, at der mangler en god ramme for videre diskussion om nye perspektiver på 

autorisationsordningen med relevans for privatansatte. 

6. Øvrigt: Det skal afklares hvordan vi regnskabsmæssigt håndterer årsskiftet, da sektionen ikke får 

anvendt hele tilskuddet fra DP.  

I forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer mangler vi også afklaring af kotumen i DP 

for deltagelse af medlemmer fra andre sektioner. 

Næste styrelsesmøde er planlagt til 14. sep. 2015 kl. 17. 

 


