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Referat for bestyrelsesmøde i Sektionen for Privatansatte Psykologer d. 29.3.19 
 
Deltagere: Kasper Dehlendorff / Matine Ladegaard / Ninna Hansen / Nanna Skytte / Sanne Høybye 
 

1. Siden sidst 
Arrangementer: Virksomhedsaften om digital læring i januar – virksomhedsaftenerne kører godt! 
Generalforsamling med oplæg af Lene Tanggaard – spændende, men få deltagere blev til GF. 
 
AMU: Ninna har fået indkaldelse til møde i maj, så hun er vores repræsentant der. 
 
L&S: Matine tager med til det næste, men kommer ikke til at deltage fast, da der ikke er nok 
udbytte af det. Til næste møde vil Matine nævne, at vores sektions medlemmer ikke altid føler os 
godt nok rådgivet ift. løn og vilkår på det private arbejdsmarked. 
 
Formandskollegiet: Nanna berettede, at DP’s formand, Eva Secher Mathiasen, orienterede om en 
verserende sag om en psykolog. I fremtiden kan det evt. komme på tale, at man kun må kalde sig 
psykolog, hvis man er autoriseret. Hvis det kommer til det, så skal vi som Sektion på banen. 
 

2. Konstituering  
Efter afstemning er valget faldet ud som nedestående: 

• Formand = Nanna 
• Næstformand = Kasper 
• Kasserer = Ninna 

Matine & Sanne er således menige bestyrelsesmedlemmer 
 

3. Budget 
Der er brugt mange penge til forplejning til GF, især fordi mange smuttede, så der var for meget 
mad. Derudover har vi afholdt forplejningsudgiver til virksomhedsaftenen, selvom DP muligvis 
skulle betale. Nanna hører Monica ad omkring dette.   
Fremadrettet skal vi have bedre procedure for tilmeldingerne. 
 

4. Orientering 
Studentermedhjælp: Nanna har haft samtaler med kandidater til studentermedhjælperstilling og 
har valgt en kandidat ud fra kriterierne: Læser på BA / Bosat i KBH pga. transport / Interesse for 
A&O. Studentermedhjælpen starter op i forbindelse med næste arrangement. Herudover skal der 
laves en drejebog for de forskellige opgaver. Evt. også søge penge fra DP til event. 
 
Update på business case kursus: 1-dags kursus på 6 timer i Q4. Enten fra 12-18 eller i weekenden – 
det tjekker Ninna op på. Der skal ydermere No Show gebyr på (500 kr.). 
 
Netværksgrupper: Den nye gruppe er startet, men 2 er faldet fra pga. nyt job.  
Regler for deltagelse: Man kan køre året ud, før man bliver udmeldt. 
Vi undersøger mulighed for at optage ikke-medlemmer & hvordan det kan sættes op. 
 
Håndtering af tilmeldinger til events: Anden løsning end mail, f.eks. Eventbrite. 
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5. Nye arrangementer 

Brianstorm/Idébank: 
• Alternative veje 
• Arbejdsmiljø 
• Test og psykometri 
• Psykologens rolle i teknologisk udvikling 
• Adfærdsdesign 
• Vinkler på HR, f.eks. talentudvikling 
• Privatansatte hos 2. aktører, private ”PPR” og privathospitaler – mere klinisk fokus 
• NGO’er  
• Ene psykolog på pinden  
• Stress, f.eks. nyeste behandlingsmuligheder 
• Strategiarbejde 
• Ledelsesudvikling 
• Overgange mellem ansættelser fra privat til andre. 

 
Næste arrangement: Virksomhedsaften om talentudvikling torsdag d. 13.6.19 kl. 18.00 i 
København. Tovholder: Sanne. Mulige oplægsholdere: 

• Mia Gren-Sørensen, Talent Partner, Ørsted  
• Kasper Lundby Jølberg, Lead Consultant, Global Leadership & Talent Development, Rambøll 
• Nana Fernanda Nielsen, Talent Acquisitions Partner – Talent Relations, Novo Nordisk 
• Anja Rose, Head of Talent, Maersk Drillling 
• Rasmus Christoffer Stensbo, Talent Acquistion Consultant, ArlaFoods 
• Marianne Helms Snedevig, HR Forretningskonsulent, ATP 
• Evt. Morten Novrup Henriksen (kritisk vinkel), Stifter og direktør, IMPAQ 
• Evt. Kajsa Asplund (forskningsvinkel, Sverige), Lead People Science, Alva Labs 

 
Kommende arrangementer: 

• Virksomhedsaften om ukendt tema på ukendt dato i Q3 i Århus. Tovholder: Matine. 
• Kursus om business case i Q4 i København. Tovholder: Ninna. 

 
Næste styrelsesmøde: 

• Torsdag d. 13.6.19 kl. 16.30 i København inden virksomhedsaften om talentudvikling 
 


