
Referat fra styrelsesmøde i SIP 31.3.2016 
 

Tilstede: Inger B., Inge L., Amanda, Nike, Enlisa (fra kl. 19) 
Afbud: Rashmi 
 

1. Fastsættelse af dagsorden 
Inge Loua vil gerne have tilføjet økonomipunkt 
Inger Birk ville gerne have tilføjet drøftelse af årsplanen 
Amanda ville gerne have tilføjet henvendelse på FB-tråd 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 27. januar 2016 
Referatet blev godkendt uden kommentarer 
 

3. Meddelelser 
a. Økonomi 

Aktuelt har tre betalende medlemmer. Der er udsendt betalingspåmindelse 30.3.2016 

 Inge holder øje med indbetalinger og rykker inden næste møde 

 Inge opdaterer medlemsliste 
Årsregnskab 2015 er afsluttet. Vi har måttet afgive 13.300 til DP pga. få medlemmer, 
men har fået lov at beholde 17.300 kr. til afholdelse af temadage. 
 

b. Henvendelse fra FB-tråd 
FB-gruppen Børnepsykologer i Danmark: Birgitte Ørnstrup har forespurgt om 
vidensdeling om børnebehandling af uledsagede flygtningebørn i Danmark. 
Nike fortæller, at der findes/har fundtes flere grupper af psykologer, der arbejder med 
traumatiserede flygtninge.  

Selskab for Psykotraumatologi 
Netværk for psykologer, der arbejder i asylcentre (Røde Kors) 
Fagligt netværk for fagfolk, der arbejder med børn og unge. Lånte lokaler af Oasis 

 Nike undersøger om nogle af disse netværk stadig er aktive. 

 Amanda sender henvendelsen til Inge, som sender den ud på mail til vores 
medlemmer 

 
4. Drøftelse årsplan 

Vi gennemgår årsplanen og flytter nogle møder så de passer bedre til styrelsens 
medlemmer. Styrelsesmøder i 2016 ligger fremover kl. 17-20 og på flg. datoer 

 Mandag d. 25.4 (Forberede vedtægtsændringer) 

 Mandag d. 6.6 

 Mandag d. 22.8 (Forberede generalforsamling) 

 Onsdag d. 14.9 – Styrelsesmøde 17-18, EFPA baggrundsgruppe 18-20 

 Onsdag d. 2.11 – Fyraftensmøde 17-18.30, Generalforsamling 18.30-19.30 og 
konstituerende styrelsesmøde 19.30-20 

 Mandag d. 5.12 (Planlægge 2017) 
 

5. Generalforsamling i DP lørdag/søndag 12-13 marts. 
Inger Birk havde en oplevelse af at SIP’s forslag blev meget klemt i debatten og det lykkedes 
ikke at få forslaget igennem. PhD Faezeh Zand har tilbudt at gå videre med forslaget om 
omarbejde forslaget.  

 Inge sender Faezeh Zand et link mhp. indmeldelse i selskabet 
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 Inger kontakter Faezeh mhp. et snarligt møde om tolkeforslaget 
 
Generelt var GF vældig godt styret og der var en forholdsvist god tone. Spændende form for 
formandsdebat mellem de to kandidater. 
 

6. Kursusvirksomhed i DP og SIP. 
  
a.  Gennemgang af DPs retningslinier, se bilag 
Det er glædeligt, at der nu kan deltage psykologer, der ikke er medlem af DP. Vi skal dig være 
opmærksomme på, de krav der gælder for kurser, der skal kunne godkendes til 
specialistuddannelsen. 

 Inger finder retningslinjer for godkendelse af kurser til specialistuddannelserne og sender til 
os 

Nike forklarer, at der er forskellige niveauer for kurser til specialistuddannelserne; tværgående 
kurser, specialiserede kurser og almene kurser 
 

b. Kursus for PPR i Herlev. 
Inger har formidlet kontakt mellem Lykke Rasmussen, PPR Herlev og Nina Glejtrup, som vil stå for at 
sammensætte en temadag.  

 Inge sender sine noter fra den indledende snak med Lykke Rasmussen til Nina 
  

c. Temadag om modtagelse af flygtningebørn/familier i kommuner. 
Nike har kontaktet KAPS styrelse. KAPS er interesserede, men kan ikke byde ind med konkrete 
kursusdage.  Vores kontaktperson i KAPS styrelse er Charlotte Meldal. 
Inge foreslår, at vi laver en temadag med henblik på de kommunalt ansatte psykologer, der i den 
kommende tid skal modtage flygtningebørn. Helt konkret foreslår Inge at kontakte Videnscenter for 
Psykotraumatologi vedr. undervisning i Thomas-testen og et oplæg af Stig Winther Pedersen fra 
Flygtningepsykologerne i Aarhus om modtagelse af traumatiserede flygtningebørn i kommunerne. 
Nike fortæller, at alle flygtningebørn er blevet screenet i Røde Kors, hvilket får os til at foreslå at 
starte dagen med et oplæg af en Røde Kors psykolog om hvilket materiale, der findes om 
flygtningebørn, inden de kommer til kommunerne. 

 Inge kontakter Stig og Ask om mulighederne for at holde oplæg på en temadag 

 Inge kontakter Hanne Hæsum/Lars Diemer i Røde Kors vedr. et oplæg om screening 
Vi håber på at få en temadag på plads til oktober-start november, evt. i forbindelse med 
generalforsamlingen d. 2.11. 
  

d. Kursus i Transkulturel Psykologi.  
Kurset har været annonceret i P med den gamle kursusplan. Nike taler med Merete Strømming om 
kurset skal annonceres igen efter den nye kursusskabelon med læringsmål osv. 
Vi diskuterer om SIP evt. kunne få et styrelsesmedlem med på kurset som sparringspartner 

 Nike spørger Merete Strømming om det kan lade sig gøre at få SIP styrelsesmedlem med og 
om den nye kursusplan evt. kan udsendes i DPs nyhedsbrev eller i Magasinet P 

 Nike giver besked til Amanda, som vil sørge for at kurset bliver annonceret på Facebook 
  

e. Temadag med omhandlende testning og udredning af børn og voksne 
      udskudt til 2017 
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f. KAPS årskursus på Vingsted v Vejle 27-29.9  
Vi drøfter at det kunne være relevant at lave poster eller lignende til KAPS årskursus om SIP – især 
hvis vi lykkes med at lave en temadag for KAPS psykologer i november. Foreløbig er Inge tilmeldt 
Vingsted-kurset 

 
  

7. Orientering om EFPA 
EFPA taskforce er genetableret. Der er kommet flere europæiske lande med i gruppen. Ulrikke 
Duponte er tovholder og der er holdt den første Skype-konference. Inger har gode forventninger til 
det kommende arbejde, f.eks. at øge samarbejde og partnerskaber på tværs af landegrænserne.  
Inger skal selv skrive et afsnit om EFPAs historie til artikelsamling. 
 

8. Evt. 
Social- og beskæftigelsesPsykologisk Selskab har lagt en temadag om arbejdsmarkedsrettede 
udredninger af borgere med anden etnisk baggrund end dansk d. 24.5, samtidigt med kurset i 
Transkulturel Psykologi. Nike har gjort dem opmærksom på, at det er uheldigt. 
 
Inge har hørt PhD-forsvar på KU af Nina Thorup Dalgård vedr. overførsel af traumer fra 
flygtningeforældre til deres børn. Inge kontaktede efterfølgende Nina om oplæg i SIP-regi, hvilket 
Nina meget gerne ville, men da hun skal føde snart må det blive efterfølgende. 

 Inge sender afhandlingen til styrelsen 
 

9. Huskelisten: 
 

 Inge holder øje med kontingentindbetalinger og rykker inden næste møde 

 Inge opdaterer medlemsliste 

 Nike undersøger om netværk stadig er aktive. 

 Amanda sender børnepsykologs henvendelse til Inge, som sender den ud på mail 
til vores medlemmer 

 Inge sender Faezeh Zand et link mhp. indmeldelse i selskabet 

 Inger kontakter Faezeh mhp. et snarligt møde om tolkeforslaget 

 Inger finder retningslinjer for godkendelse af kurser til specialistuddannelserne 
og sender til os 

 Inge sender sine noter fra den indledende snak med Lykke Rasmussen til Nina 

 Inge kontakter Stig og Ask om mulighederne for at holde oplæg på en temadag 

 Inge kontakter Hanne Hæsum/Lars Diemer i Røde Kors vedr. et oplæg om 
screening 

 Nike spørger Merete Strømming om det kan lade sig gøre at få SIP 
styrelsesmedlem med og om den nye kursusplan evt. kan udsendes i DPs 
nyhedsbrev eller i Magasinet P 

 Nike giver besked til Amanda, som vil sørge for at kurset i Transkulturel Psykologi 
bliver annonceret på Facebook 
 
 

 


