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Referat af generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion, lørdag d. 27. 

november 2021 kl. 10.00-17.00, Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense 

 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Sektionens formand Neela Sris bød velkommen og ledte valget af dirigent. Søren Hedegaard blev foreslået 

og valgt. 

Dirigenten takkede for valget og ønskede en god generalforsamling.  

En medarbejder fra virksomheden EventBuizz gennemgik anvendelse af it-system for stemmeafgivelse, 

dokumenthåndtering, mulighed for at ønske ordet mv. overfor deltagerne. Der blev foretaget en test af 

afstemningssystemet.  

Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent i Dansk Psykolog Forenings sekretariat blev valgt som referent.  

 

Generalforsamlingens lovlige indkaldelse 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægternes §6 stk. 2 var lovligt indvarslet, samt at 

endelig dagsorden jf. vedtægternes §6 stk. 4 var udsendt rettidigt.  

Dirigenten fortalte, at sektionsstyrelsen denne gang har valgt at udsende en plan for generalforsamlingens 

afvikling, der rummer en tidsplan med dagsordenens obligatoriske punkter samt indlagte foredrag og pauser.  

 

2. VALG AF STEMMEUDVALG 

Dirigenten ledte valget af stemmeudvalg, hvor fire medlemmer blev valgt til kontrol af afstemninger: 

- Jane Beckgaard 

- Keld Molin 

- Erik Bredtoft 

- Lars Dalsjö 

 

Lars Dalsjö deltog imidlertid ikke i generalforsamlingen, hvorfor stemmeudvalget blev udgjort af de tre 

øvrige medlemmer. 

 

3. FASTSÆTTELSE AF FORRETNINGSORDEN 

Dirigenten indledte behandling af det udsendte forslag til Forretningsorden for generalforsamlingen: 

 

Forslag til forretningsorden for SPS Generalforsamling nov. 2021. 
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Styrelsen har prioriteret, at vi får en rimeligt kort og effektiv GF.  Sagerne har været forudbehandlet på 

optaktsmøder, hvorfor vi vil satse på, at de kan afgøres uden alt for lange debatter.  Vi vil gerne appellere 

til, at man er opmærksom på at holde sig tilbage, hvis et synspunkt allerede har været fremført. 

På sidste år GF blev der vedtaget et adfærdskodeks for arbejdet i SPS styrelsen, som vi har bestræbt os på at 

følge i det forløbne år. Vi gerne opfordret til at man også her i dag lader sig inspirere af dette: 

 

1. Vær venlig 

2. Respekter andre 

3. Respekter rammerne 

4. Giv plads 

 

§ 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder. 

§ 2. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. 

§ 3. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på 5 personer. 

§ 4. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og forelægger dagsordenens punkter. 

§ 5. Dagsordenspunkter og forslag forelægges i højst 3 minutter til supplering af det skriftlige materiale. For 

øvrige indlæg er taletiden 2 minutter. Der køres en stram tidsstyring, som betyder, at mikrofonen bliver 

slukket, når tiden er opbrugt. Beretning om sektionens virksomhed og oplæg til handlingsprogrammet er ikke 

omfattet af tidsbegrænsningen. 

§ 6. Dirigenten kan begrænse taletiden yderligere og kan også begrænse talerlisten, når han anser en sag for 

tilstrækkeligt belyst. 

§ 8. Medlemmer, der ønsker ordet til dagsordenens punkter må begære dette via app til dirigenten. Talerne 

får ordet i den rækkefølge, de har markeret sig overfor dirigenten. Talerne forelægges fra talerstolen eller 

virtuelt. 

§ 9. Ændringsforslag afleveres via app til dirigenten undertegnet med forslagsstillerens navn. 

Ændringsforslag til handlingsprogrammet afleveres senest kl. 12 på generalforsamlingen. Ændringsforslag 

der ikke afleveres rettidigt vil ikke komme til behandling. 

§ 10. Dirigenten afgør i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 

§ 11. Valg til styrelsen foregår via app, og der stemmes om alle kandidater. Stemmetallet afgør evt. fordeling 

af styrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

Dirigenten gjorde særligt opmærksom på begrænset taletid, jf. punkt 5 og 6 og bad om forståelse for de lidt 

stramme regler, der naturligvis afspejler den tid, der er til rådighed, og håb om at de afholdte formøder om 

forslagene bidrager til et godt og effektivt forløb. 

Dirigenten gjorde også opmærksom på, at tilmelding til talerliste, aflevering af ændringsforslag og alle 

afstemninger foregår via app, der blev introduceret af Eventbuizz. 

Forretningsordenen blev godkendt. 

En deltager bemærkede, at der ikke er meget tid til rådighed. 
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De tilstedeværendes mandater 

 

Dirigenten oplyste, antallet af tilstedeværende mandater ved generalforsamlingens start: 

Antal deltagere med stemmeret: 76 

Antal fuldmagtsstemmer: 14  

I alt: 90 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne 

stemmer efter samme regler som DP´s love, §6, stk. 8. Og at vedtagelse af kompletterende vedtægter for SPS 

eller ændring af samme kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen samt godkendelse af Dansk Psykolog 

Forenings bestyrelse. 

 

4. BERETNING OM SEKTIONENS VIRKSOMHED 

Sektionsformand Neela Sris fremlagde beretning af sektionens virksomhed i det forgangne år. 

Formanden kom blandt andet ind på, at det var vigtigt for styrelsen, der har bestået af kun to personer, at 

komme hurtigt i gang med arbejde og særligt at involvere forskellige typer af selvstændige psykologer 

gennem en arbejdsgruppe, for at sikre inputs og repræsentation i arbejdet. 

Af områder styrelsen har arbejdet med, fremhævede formanden følgende: 

- Sundhedsforsikringer og netværk 

- Mentorordning 

- Virtuelle faglige oplæg 

- Erhvervs og organisationspsykologer 

- Situationer hvor en psykolog bliver ude af stand til at varetage sine forpligtigelser 

- Oplysning til borgere om forskelle mellem psykolog, psykiater og psykoterapeut 

- Psykologer med handicaps 
 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. 

Der blev klappet af beretning, og dermed var den enstemmigt godkendt. 

 

Herefter fulgte behandling af forslag til ændring af sektionens kompletterede vedtægter. 

Forslag om ændring af kredskontaktpersonsystemet 

Hans Fonsbøl fremlagde vedtægtsændringsforslag stillet af styrelsen om ændring af 

kredskontaktpersonsystemet. 

Nuværende punkt 8: 

 

8. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner 

Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en til to kredskontaktperson(er) og en suppleant. 
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Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante 

problemstillinger på lokale møder samt at varetage kontakten til kredsens selvstændige psykologer. 

Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to år ad gangen. Genvalg 

kan finde sted. 

Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De 

nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et 

møde senest tre måneder efter Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling, hvor valg 

af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat meddeles 

styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, sender 

styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med anmodning om at opstille til kandidat i kredsen. 

Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne kan søge økonomisk godtgørelse til 

udgifter til afholdelse af møder for kredsens medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. 

Formålet med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Inden mødet oplyses om mødets afholdelse og 

forventet antal deltagere til formanden og økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der 

dokumentation for udgifterne. 

 

Forslag om Ny formulering af pkt. 8 

8. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) lokale repræsentanter. 

Stk. 1. Sektionens lokale arbejde varetages af lokale SPS grupper, ledet af én til to lokale repræsentanter og 

en suppleant. 

Stk. 2. Lokalrepræsentanternes opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante 

problemstillinger, fremme den kollegiale kontakt i deres lokalområde på lokale møder samt at varetage 

kontakten til lokalområdets selvstændige psykologer. 

Stk. 3. Lokalrepræsentanterne melder sig til SPS-styrelsen og angiver hvilke medlemmer og/eller hvilket 

lokalområde, de repræsenterer. SPS styrelsen godkender og kan foreslå ændringer ud fra en 

helhedsvurdering af det lokale arbejde. 

Stk.4. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) lokalrepræsentanterne kan søge økonomisk godtgørelse til 

udgifter til afholdelse af møder for medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. Formålet 

med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Efter mødet fremsendes der dokumentation for udgifterne. 
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Stk. 5. SPS-styrelsen holder jævnlige (normalt halvårlige) møder med lokalrepræsentanterne. 

 

Herefter fulgte en debat af ændringsforslaget. 

Yvonne Krogh var imod forslaget. Hun mente ikke, styrelsen skulle bruge kræfter på den opgave. Blandt 

andet fordi, der af vedtægterne blot fremgår, at vi skal tilstræbe, at alle kredse har kontaktpersoner. Og fordi 

der har været perioder, hvor alle kredse har været besat. Hun mente, der er så mange forskellige tilbud til de 

selvstændige psykologer af faglig og fagpolitisk art, at det kan være vanskeligt også at få tid til at prioritere 

kredsene. 

Jeannette Krog mente, at der allerede er mulighed for, at medlemmer ad hoc tager initiativ til at nedsætte 

grupper. Hun var bekymret for, om der mistes noget medlemsdemokrati, hvis den nuværende kredsstruktur 

mistes. Hendes oplevelse af problemet var, at kredsmøderne var som personalemøder hvor chefen blot 

informerede. 

Susie Kjær havde spørgsmål til forslaget. I nuværende vedtægter kan man modtage økonomisk støtte. Kan 

man også det i den nye model. Og hvordan vil styrelsen støtte op om arbejdet med den nye struktur? 

Hans Fonsbøl svarede på spørgsmålene. Der står i forslaget, at der kan søges økonomisk godtgørelse til 

arbejdet. Så den økonomiske støtte fortsætter. 

Louise Svensen fandt det besynderligt og fragmenteret at forskellige grupper ad hoc kunne melde sig. Det er 

demokratisk problematisk. Hun mente også, man bør få dækket sine udgifter til transport. 

Mette Bentzen forstod ikke motivationen om, at der er ubesatte kredse, da det ifølge hende ikke er tilfældet 

på Sjælland, hvor der er fin aktivitet. Hun mente i stedet, man skulle arbejde for at få de ubesatte kredse til at 

fungere. Hun mente, det er vigtigt at bevare kredsstruktururen, også fordi det er eneste forum, hvor 

selvstændige psykologer med og uden ydernummer mødes. 

Elena Larsen fortalte, at hun oplever, at nuværende struktur ikke virker. Den lokale repræsentant i 

Sønderjylland gør et meget stort arbejde, men alligevel dukker der kun få deltagere op til møderne. De travle 

lokaler medlemmer skal se, hvilken mening, det giver for dem at komme. Det er for indholdstyndt. Der kan 

være forskellige behov for nystartede og dem med meget erfaring. Det vigtige er at sætte fokus på indholdet 

af møderne. 

Hans Fonsbøl oplyste som svar på Mettes Bentzens indlæg, at mange kredse er ubesatte. Også på Sjælland. 

Kredsene skal ikke forveksles med de store kredse i foreningen, hvor alle medlemmer kan deltage. Dette 

forslag omhandler den parallelstruktur, der findes i sektionen kun for selvstændige psykologer. 

Neela Maria Sris tydeliggjorde, at sektionsstyrelsen stiller ændringsforslaget på baggrund af mange 

medlemmers input om, at de ikke har tiden til at prioritere det nuværende system. Styrelsen har det 

forgangne år gjort meget ud af at opfordre medlemmer til at stille op og være aktive i kredsene. Men det har 

ikke haft en effekt. Derfor tyder det på, der er behov for en ny struktur. Hun anbefaler, at der stemmes for 

forslaget. 

Jeannette Krogh spurgte, om der noget i den nuværende struktur, der hindrer dannelse af ad hoc grupper. 

Hans Fonsbøl svarede dertil, at det er der ikke. Dog kan ad hoc grupper for nuværende ikke modtage 

økonomisk støtte.  

Forslaget blev bragt til afstemning.  
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37 stemte for forslaget. 

29 stemte imod forslaget. 

Forslaget er faldet, da der ikke var 2/3 flertal. 

 

Forslag om, at der ikke skal være krav om autorisation for at være medlem af SPS 

Neela Maria Sris fremlagde vedtægtsændringsforslag stillet af styrelsen om ændring af krav om autorisation 

for medlemskab. 

Hun understregede, at forslaget udelukkende omhandler de associerede/tilsluttede medlemmer og ikke 

hvorvidt det skal være muligt at være ordinært medlem for ikke autoriserede psykologer.  

 

Nuværende punkt 4 

4. Medlemmer af sektionen 

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 

Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 

grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. 

Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse. 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om 

at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. 

Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden 

for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 

22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret. 

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde. 

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret. 

 

Ny formulering af punkt 4: 

4. Medlemmer af sektionen 

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 

Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 
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grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. 

Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse. 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu 

ikke er fuldtidspraktiserende psykolog jf reglerne om max 15 timers ansættelse. Og/eller ikke er autoriseret 

psykolog. 

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde 

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret. 

 

 

Herefter fulgte en debat. 

Louise Svensen ønskede at bredde Selvstændige Psykologers Sektion ud, så sektionen favner flere grupper. 

Men hun forstod ikke, hvordan dette ændringsforslag understøtter det. Derfor anbefalede hun at stemme nej. 

Yvonne Krog var imod forslaget og mindede om, at der har været arbejdet for autorisationsordningen i 

mange år. Hun sagde, at hun er blandt en stor gruppe af selvstændige psykologer, der ønsker at holde fast i 

fagligheden. 

Mei Mei Mortensen mente, at det er autorisationen, der giver respekt for fagligheden. Hun var imod 

forslaget. 

Jeannette Krog mente ikke forslaget omhandlede, om man skal være autoriseret som psykolog eller ej. Men 

om man kan komme med ind i sektionsfællesskabet som ikke autoriseret psykolog.  

Hans Fonsbøl fortalte, der har været diskussioner i styrelsen om emnet. Han har altid arbejdet for, det skal 

være et lovkrav at være autoriseret, inden man nedsætter sig som privatpraktiserende psykolog. Men sådan er 

loven ikke. I dag er det lovligt at være selvstændig psykolog uden autorisation. Og så længe det er sådan, er 

det bedst at have de ikke autoriserede med i sektionen, så man kan være i dialog med dem.  

Birgitte Braüner Jensen mente, det er rigtigt, at psykologfaget er blevet meget større med tiden, og at 

erhvervspsykologer kan have andre behov end privatpraktiserende, der behandler. Men hun er fortsat imod 

en accept af, man kan komme ind i sektionen uden autorisation. Det er en devaluering af faget. Hun 

pointerede, at man ikke kan indklage de ikke-autoriserede for Psykolognævnet.  

Susie Kjær mente, at de foregående indlæg tog for meget udgangspunkt i det kliniske. Sektionen skal prøve 

at åbne sig for andre typer af selvstændige psykologer. Hvis man siger nej til forslaget, så bliver sektionen 

ved med at ekskludere. Vi kan lære noget af hinanden på tværs af fagligheder.  

Erik Bredtoft var imod forslaget. Han var tilhænger af, at der skal være dialog med andre typer af 

selvstændige psykologer. Men han mente ikke, det skal nås gennem at nedsætte kravene til 

sektionsmedlemskab.  

Yvonne Krog argumenterede for vigtigheden af at være fuldtidspraktiserende og autoriserede.  
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Mette Bentzen gjorde opmærksom på, at der med forslaget er fjernet tidsbegrænsningen. Det vil sige, at man 

kan blive ved med at være associeret medlem af sektionen uden at være autoriseret. Det er problematisk.  

 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen på grund af frokostpause. 

 

Efter frokostpausen orienterede dirigenten om, at Mette Bentzen havde fremsat et ændringsforslag til 

styrelsens vedtægtsændringsforslag. Mettes forslag går på, at man maksimalt kan forblive associeret 

medlem i 4 år: 

Mette Bentzens ændringsforslag til styrelsens vedtægtsændringsforslag ang. 4. Medlemmer af 

sektionen 

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 

Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 

grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. 

Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse. 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu 

ikke er fuldtidspraktiserende psykolog jf reglerne om max 15 timers ansættelse.  

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde 

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret. 

Et associeret medlem behøver ikke være autoriseret. Man kan maks. være associeret medlem uden 

autorisation i 4 år. 

 

Herefter fulgte debat: 

Neela Sris var enig i Mette Bentzens ændringsforslag og fandt, at det var et fint kompromis. Hun pointerede, 

at det ikke handler om, hvorvidt man bør være autoriseret eller ej. Det handler om at inkludere en gruppe i 

fællesskabet.  

Elena Larsen fandt det ærgerligt, at Neela havde trukket sit forslag, da hun ikke synes, der skal være 

tidsbegrænsning. Hun mente, at sektionen bør være fleksible og inkluderende. Dermed ønskede hun at 

opretholde styrelsens oprindelige ændringsforslag. 

Louise Svensen mente ikke, hun havde fået besvaret sine spørgsmål fra tidligere. Hun fortalte, at hun 

stemmer imod begge forslag. 

Yvonne Krog sagde, at hun vil stemme imod både det oprindelige forslag og Mette Bentzens forslag. Hun er 

modstander af, at det italesættes som inklusion da det i stedet handler om politik, og hun ikke vil være med 

til at blåstemple, man kan være privatpraktiserende psykolog uden autorisation. 
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Birgitte Braüner Jensen mente, der ikke havde været en tilstrækkelig drøftelse af indholdet. Hun ville 

stemme imod forslagene.  

Joël Cyril Boukris sagde, han er glad for det oprindelige forslag, da det ellers vil være en administrativ 

byrde. Sektionen bliver en stærkere stemme ind i DP, hvis der kommer flere medlemmer og deltagere. Det, 

der samler os i sektionen, er at være selvstændige. Og det kan man være på rigtig mange måder.  

Else Kristensen Brunbjerg sagde, at sektionen bør være for alle selvstændige. Vi skal tænke psykologer 

bredere. Derfor stemmer hun for.  

Neela Sris fortalte, at man havde opdaget en utilsigtet konsekvens af Mette Bentzens ændringsforslag, 

hvorfor det sidste afsnit i ændringsforslaget vil blive ændret til: 

”Et associeret medlem behøver ikke at være autoriseret. Man kan maksimalt være associeret medlem i 4 år.”  

 

 

Dirigenten konkluderede, at der nu var to ændringsforslag i spil og lagde op til, at deltagerne skulle stemme 

om, hvilket af de to forslag, de bakker op om. Det forslag, der får flest stemmer bliver bragt til endelig 

afstemning. Forslaget med færrest stemmer bliver ikke bragt til afstemning.  

Louise Svendsen fik ordet til forretningsordenen. Hun fandt dirigentens forslag om popularitetsafstemning 

problematisk. Hun mente, det er bedre at tage det mest vidtgående først. 

Der fulgte nu en drøftelse af afstemningsproceduren. 

På baggrund af drøftelsen fastholdt dirigenten, at forsamlingen skal tage stilling til, hvilke af de to forslag, 

der nyder størst opbakning.  

Det blev således bragt til afstemning: 

38 stemte for Mette Bentzens ændringsforslag. 23 stemte for det oprindelige ændringsforslag. 

Dermed gik Mette Bentzens forslag videre og blev sat til afstemning:  

48 stemte for. 

25 stemte imod. 

Forslaget er faldet, da der ikke var 2/3 flertal. 

 

Forslag om begrænsning af genvalg af formand til 4 perioder 

Vedtægtsændringsforslag stillet af Mette Bentzen 

Mette Bentzen fremlagde vedtægtsændringsforslaget. 

 

§7, stk. 3A.  

Nuværende formulering:  

 Stk. 3. 
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A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, 

således at tre vælges det ene år, henholdsvis fire det andet år. Der vælges hvert år to suppleanter til styrelsen. 

De udgøres af kandidater, der har stillet op til styrelsen og som har fået flest stemmer blandt de ikke valgte 

kandidater. Genvalg kan finde sted. 

NY FORMULERING 

Stk. 3. 

A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, 

således at tre vælges det ene år, henholdsvis fire det andet år. Der vælges hvert år to suppleanter til 

styrelsen. De udgøres af kandidater, der har stillet op til styrelsen og som har fået flest stemmer blandt de 

ikke valgte kandidater. Genvalg af styrelsesformand kan finde sted 4 gange. Herefter skal der gå min. 4 år, 

før den pågældende igen kan opstille til posten som styrelsesformanden. Genvalg til styrelsen i øvrigt kan 

finde sted uden begrænsning.  

 

Herefter fulgte en debat. 

Yvonne Krog tilkendegav, hun vil stemme imod, da det strider mod hendes demokratiske opfattelse.  

Neela Sris sagde, at styrelsen bakker op om forslaget, da det er godt at sikre, der kan komme nye kræfter til.  

Susie Kjær sagde, hun bakker op, da hun ser det som demokratisk at åbne for at invitere nye.  

Louise Svendsen sagde, hun bakker op om forslaget, da det er en god idé at understøtte udvikling og 

udskiftning.  

 

Forslaget blev bragt til afstemning.  

58 stemte for. 

12 stemte imod. 

Forslaget er vedtaget.  

 

5. VALG TIL SEKTIONSSTYRELSEN 

Dirigenten indledte punktet med at orientere om, at sektionsformand, Neela Sris og styrelsesmedlem, Hans 

Fonsbøl ikke var på valg. Dermed kan der vælges op til 6 sektionsmedlemmer. Der foretages afstemning, 

hvis mere end 6 kandidater opstiller. Stemmetal eller konstituering afgør valg for 2 eller 1 år, samt eventuelt 

medlem/suppleant. 

Susie Kjær blev som eneste kandidat valgt til styrelsen. 
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6. FASTLÆGGELSE AF FORSLAG TIL KOMMENDE HANDLINGSPROGRAM 

Hans Fonsbøl præsenterede styrelsens forslag til handlingsprogram: 

Sektionens formålsformulering er: 

 

• At formidle den nødvendige information til offentligheden om sektionens område 

• At være vejledende for nyetablerede inden for området 

• At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer udenfor Dansk Psykolog Forening, og 

tage initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og 

institutioner 

• At støtte medlemsinitiativer, der tjener til fremme af sektionens formål eller til støtte til 

medlemmerne 

• At arbejde med en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologisk virksomhed. 

 

Stk. 1. Sektionens formål er at varetage selvstændige psykologers interesser inden for rammerne af Dansk 

Psykolog Foreningens formål, herunder: 

A: at samle psykologer til at fremme de faglige og fagpolitiske spørgsmål samt rammer for 

erhvervsudøvelse, der er særlige for denne medlemsgruppe. 

B: at støtte medlemmernes faglige udvikling. 

C: at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner. 

D: At fremme medlemmernes interesser i samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, 

herunder at være foreningens landsdækkende kontakt-, og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål 

af særlig betydning for sektionen. 

F: At samle information om arbejdsvilkår, aftaler og honorering blandt sektionens medlemmer med henblik 

på Dansk Psykolog Forenings forhandlinger om disse forhold. 

Stk. 2. Sektionens formål er at markere og profilere selvstændigt psykologarbejde, herunder: 

A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til at fremme sektionens formål eller at støtte dens medlemmer. 

B: At arbejde for en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologvirksomhed. 

C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage 

initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og institutioner. 

Handlingsprogram: 
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 Der er mange opgaver under disse formålsformuleringer, der trænger sig på.  Samtidig må vi realistisk se i 

øjnene, at sektionsstyrelsens arbejdskapacitet i det forløbne år har været begrænset, og at denne situation 

sikkert vil fortsætte.  Derfor har vi valgt at formulere et bredt og fleksibelt handlingsprogram, hvis 

gennemførelse vil være afhængigt af medlemsengagementet. Nedenstående punkter er ikke i prioriteret 

rækkefølge.  Vi vil på generalforsamlingen lægge op til en afstemning om handlingsprogrammet således at 

deltagerne får mulighed for at prioritere og beskære punkterne, så handlingsprogrammet bliver realistisk i 

forhold til ressourcerne i det kommende år. 

1. Fortsat arbejde for at gøre Selvstændige Psykologers Sektion til en meningsfuld og interessant del af 

selvstændige psykologers fagforeningstilknytning. Dette med henblik på fælles aktivering i indsatser 

for at forsvare og forbedre vores arbejdsvilkår, - og dermed vores muligheder for at være til gavn for 

vore klienter. 

2. Fortsat løbende nært samarbejde med DP, specielt gennem LFU, Liberalt Forhandlingsudvalg og 

RSU, Kredsen af regionale samarbejdsudvalgsmedlemmer. 

3. Fortsat og intensiveret arbejde med forbedring af vilkårene for arbejde i netværksvirksomheder i 

nært samarbejde med hovedforeningen via LFU. 

4. Arbejde for forbedringer af sygesikringsoverenskomsten generelt og op til genforhandling af 

overenskomsten i nært samarbejde med RSU-kredsen og via Liberalt Forhandlingsudvalg. Herunder 

at lægge op til muligheden for at autoriserede psykologer uden sygesikringsoverenskomst vil kunne 

tilbyde sig som sikring af kortere ventetid for klienter i sygesikringsoverenskomsten. 

5. Fortsat arbejde for at alle kategorier af selvstændige psykologer kan føle sig hørt, set og støttet i 

deres fagforening. 

6. Fortsat arbejde for at de særlige behov hos psykologer, - i begyndelsen så vel som i slutningen af 

deres arbejdsliv som selvstændige psykologer, - bliver tilgodeset. 

7. Fortsat arbejde med let tilgængelig faglig og fagpolitisk formidling til travle selvstændige 

psykologer, bl.a. i form af virtuelle fyraftensmøder med højt kvalificerede oplægsholdere. 

8. Gennem organisering af det lokale arbejde at arbejde for at støtte lokal kontakt og lokalt samarbejde 

mellem selvstændige psykologer til fremme af sektionens formål. At gennemføre en undersøgelse af 

selvstændige psykologers ønsker og behov. 

9. Arbejde med input til den igangværende fornyelse af autorisationsordningen. Herunder gennemføre 

en analyse af selvstændige psykologers arbejdsfelter. 

 

Der var efter præsentationen kort drøftelse af proceduren: 
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Louise Svendsen var i tvivl om proceduren. 

Yvonne Krog mente, det er mest naturligt at behandle medlemsforslag først. 

Dirigenten orienterede om, at først behandles styrelsens forslag til handlingsprogram, hvorefter medlemmers 

forslag til punkter til handlingsprogram behandles. Fremgangsmåden er valgt, da alle forslag er 

handlingsanvisende og ikke modstridende. 

Herefter fulgte debat:  

Louise Svendsen gjorde opmærksom på, at i forhold til punkt 4 i styrelsens forslag til handlingsprogram, så 

er det RSU-kredsen, der arbejder med praksisoverenskomsten, og RSU-kredsen er ikke repræsenteret i LFU.  

Hans Fonsbøl svarede, at forhandlingskompetencen i forhold til praksisoverenskomsten rigtignok er flyttet til 

RSU. Men at de i styrelsen har det synspunkt, at det ikke afskærer sektionen fra at arbejde med forhold, der 

har med praksisoverenskomsten at gøre. SPS er en sektion for alle selvstændige psykologer, også de med 

sygesikringsoverenskomst. Derfor kan vi godt arbejde med de spørgsmål, for så at sende dem videre til der, 

de skal bearbejdes.  

Louise Svendsen ønskede at afgive ændringsforslag, hvor der slettes fra ”herunder at lægge op” i punkt 4. 

Hans Fonsbøl sagde, at styrelsen trækker sit forslag og bakker op om Louise Svendsens ændringsforslag. 

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede at opretholde styrelsens oprindelige forslag. 

Birgitte Braüner Jensen ønskede at stemme for styrelsens oprindelige forslag.  

Mette Bøgh Sørensen sagde, at hun ønsker sygesikringsordningen afskaffet, og at pengene i stedet skal følge 

klienten. Hun forslog derfor, at hele punkt 4 udgår af styrelsens forslag til handlingsprogram. 

Louise Svendsen sagde, at det er økonomistyringen, der skaber ventelisten på sygesikringsordningen, og at 

emnet fortjener en grundigere diskussion end blot at sige, at penge skal følge klienten.  

Dirigenten opsummerede, at der nu var tre forslag i spil. Det mest vidtgående forslag, hvor hele punkt 4 

udgår af handlingsprogrammet, bringes til afstemning som det første: 

16 stemte for. 

52 stemte imod. 

Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 

Dernæst fulgte afstemning om forslag, hvor sidste sætning i punkt 4 ”Herunder at lægge op til…” udgår af 

handlingsprogrammet. 

46 stemte for. 

25 stemte imod. 

Styrelsens forslag til handlingsprogram med ovenstående ændring er dermed vedtaget. 

 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen for at holde pause. Efter pausen fortsatte punkt vedr. 

handlingsprogram med behandling af medlemsforslag til handlingsprogrammet. 
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Forslag om senior- og deltidsordning i praksisoverenskomsten 

Forslagsstiller: Mette Bentzen. 

Senior- og deltidsordning i praksisoverenskomsten. 

Styrelsen skal arbejde for, at der i praksisoverenskomsten indføres en mulighed for at arbejde på nedsat tid. 

Helst, som det mest vidtrækkende, for alle ydernummerpsykologer og hvis dette ikke kan lade sig gøre, 

minimum for psykologer, der har 5 år til pensionsalderen og frem. 

Rammen bør være således, at det bliver muligt for psykologer under overenskomsten at vælge en andet 

spænd mellem minimums- og maksimumsomsætning end det nuværende. For seniorer bør aftalen 

udelukkende være en ekspeditionssag – for alle andre ydernummerpsykologer en anmodning, der afgøres i 

RSU.  

Ordningen skal være frivillig, således at det ikke er muligt at tvinge nogen på deltid.  

Styrelsen får mandat til at forhandle rammerne så godt det er muligt. Styrelsen kan (men behøver ikke 

at lande på) følgende ramme:  

• Omsætning på minimum 75.000 (regionsandelen), reel omsætning på 125.000, svarende til ca. 140 

konsultation årligt, hvilket betyder i gennemsnit 280 arbejdstimer (inkl. Forberedelse, supervision, 

kurser, administration) og en maksimumomsætning på 150.000  (gruppe 10 og 11) i regionsandel .  

 

• Såfremt styrelsen mener, at der er mulighed for det, søges deltidsordning også for øvrige 

ydernummerpsykologer.  

 

• Administrative overvejelser, grænseværdier, varighed på aftalen etc. defineres af styrelsen i et 

forhandlingsoplæg til regionen.  

 

Forslagsstiller Mette Bentzen motiverede forslaget. 

Herefter fulgte debat. 

Yvonne Krog sagde, hun var tilhænger af muligheden for deltidsordning under overenskomsten.  

Louise Svendsen sagde, hun var imod forslaget, da det ikke er op til sektionen at forhandle 

praksisoverenskomsten. Hun gjorde opmærksom på, at det allerede nu er muligt at søge orlov, samt at 

minimumsafregningskravet i forvejen er meget lavt, hvormed der i forvejen er indbygget muligheder for 

seniorer.  

Hans Fonsbøl gav Louise Svendsen ret i, at forhandlingsretten ikke er i LFU og sektionen, hvorfor det ikke 

har gang på jord, at sektionsstyrelsen kan forhandle. Sektionsstyrelsen kan i stedet arbejde for forslaget og 

melde videre ind til RSU og bestyrelsen. Dog går styrelsen ikke ind for seniorordninger, da det ikke er 

hensigtsmæssigt at have et A-hold og B-hold af psykologer. Hvis ikke man kan klare arbejdet, når man er 

oppe i alderen, må man holde op. Derfor skal der være tale om en deltidsordning og ikke en seniorordning. 

Mette Bøgh Sørensen sagde, hun var overrasket over, der er så stor fokus på praksisoverenskomsten, samt at 

der tilsyneladende eksisterer en præmis om, at alle selvstændige psykologer vil have ydernummer. Det vil 

hun ikke, og hun føler sig ikke repræsenteret i debatten.  

Mette Bentzens forslag til handlingsprogrammet blev sat til afstemning:  

32 stemte for. 



Side 15 af 19 
 

35 stemte imod. 

Forslaget er ikke vedtaget.  

 

Fremtidig seniorordning som en del af sygesikringsoverenskomsten 

Forslagsstillere Mei-Mei Mortensen Yvonne Krogh  

Vi er en del psykologer i SPS, som efterhånden har nået ”senioralderen” – af os defineret som 65+ år. At 

have nået den alder er for mange af os IKKE ensbetydende med, at vi ønsker at holde op med at arbejde som 

selvstændige psykologer, såvel med som uden ydernummer. 

Med vores mangeårige erfaring og viden har vi fortsat meget at tilbyde, men vi er bevidste om, at vi har 

behov for at trappe langsomt ud af vores roller som selvstændige psykologer. 

I SPS fik vi medio 1990´erne slettet en passus i sygesikringsoverenskomsten, som satte en max grænse på 70 

år for psykologydere. Der er således ikke nu en aldersbegrænsning for, hvor længe vi kan arbejde inden for 

sygesikringsoverenskomsten. Så langt, så godt! 

Inden for de ansattes områder er der i dag gennem årene etableret seniorordninger, men vi savner som 

selvstændige psykologer en seniorordning inden for sygesikringsoverenskomsten. 

Derfor vil vi foreslå, at styrelsen i SPS tager området ” Seniorordning som en del af 

sygesikringsoverenskomsten ” op som en del af den kommende handlingsplan. 

Vi har nogle mere konkrete tanker, som vil kunne udløse nogle flere ydernumre og dermed forkorte 

ventetiderne. 

- For psykologydere 65+ nedsættes minimumsindtægtsgrænsen fra de nuværende 150.000,- 

(regionsdelen) til eksempelvis 50-100.000,-. 

Evt. for 1-4-årige perioder. 

- For psykologydere åbne muligheden for at vælge sig ind på max. indtægtsgrupper. For eksempel 

max. indtjening (regionsandel + egenbetaling) på 

100.000-200.000-300.000-400.000-500.000- 600.000-700.000-800.000--- Eventuelt for 1-4-årige 

perioder. 

 

 

Yvonne Krog motiverede forslaget. Det er vigtigt med specifik seniorordning, fordi det er vigtigt at holde 

folk på arbejdsmarkedet. Bemærkning om, at selvom SPS ikke er med i forhandlingsdelegationen, så kan alle 

indgive krav til forhandlingerne.  

Jeannette Krog spurgte ind til, hvornår man som medlem kan få RSU-repræsentanterne i tale, hvis ikke det er 

på generalforsamlingen. Hun mente, at det er på generalforsamlingen, der er mulighed for at tale om 

overenskomsten.  

Louise Svendsen sagde, at hun ikke mener, det er på generalforsamlingen, man skal tale om 

praksisoverenskomst, da forhandlingen er fjernet fra sektionen. Det er i stedet i RSU-kredsen det foregår. 

Hun fortalte, at der jævnligt indkaldes til møder i RSU-fora. Og alle ydernummerpsykologer bliver indkaldt, 

når vi kommer til kravsindsamlingen. Hun mente desuden, der skal arbejdes mere for at få ventelisterne ned.  
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Lena Vabø mente, at pengene skal følge klienten, og at klienten selv skal kunne vælge psykolog. Hun 

ønsker, at sektionen skal arbejde for, at sygesikringen ophæves. Hun ønskede at fremsætte forslag herom. 

Dirigenten gjorde under henvisning til forretningsordenen opmærksom på, at der ikke på dette tidspunkt kan 

fremsættes nye forslag til handlingsprogrammet.  

Yvonne Krog fik ordet for en sidste bemærkning og sagde, at der er seniorordninger på alle andre 

psykologarbejdspladser.  

Forslaget blev bragt til afstemning:  

35 stemte for. 

30 stemte imod. 

Forslaget er vedtaget.  

 

 

Føl-ordning i praksisoverenskomsten 

Forslagsstiller Mette Bentzen.  

Styrelsen skal arbejde for, at der i praksisoverenskomsten indføres en mulighed for at 

ydernummerpsykologer får mulighed for at deltage i efteruddannelsesforløb for uautoriserede psykologer. 

Styrelsen får mandat til at forhandle rammerne så godt det er muligt. Styrelsen kan (men behøver ikke 

at lande på) følgende ramme:  

• I forbindelse med en følordning skal der udarbejdes en kontrakt, der skal godkendes af DP.  

 

• Der oprettes et antal praksiskandidatstillinger i hver region. Det er således ikke en selvfølge at få lov 

til at have en praksiskandidat. Man må f.eks. konkurrere på vilkårene.  

 

• Det er kun muligt at få lov til at oprette en følordning efter ansøgning til DP.  Ansøgningen vurderes 

på baggrund af opsatte kriterier.  

 

• Styrelsen skal udarbejde nogle kriterier for kontrakten skal omfatte lønniveau, beskrivelse af 

arbejdsopgaverne – herunder klientel og opgavetyper, antal af samtaler ugentligt, supervisionsaftale, 

omkostningsfordeling i forhold til klinikudgifter etc.  

 

• Alle uddannelsesforløb skal evalueres af både ydernummerpsykolog og praksiskandidat.  Evaluering 

kan resultere i, at ydernummerpsykolog mister sin mulighed for at have praksiskandidat – kriterier 

herfor opstilles af styrelsen.  

 

• Evt. forhandles en lavere takst for arbejdstimer udført af en praksiskandidat – således at både 

klienter og regioner også har fordel af det. Til gengæld indgår omsætning baseret på 

praksiskandidater ikke i omsætningsgrænsen for den enkelte psykolog eller i totalrammen.  

 

Forslagsstiller Mette Bentzen motiverede forslaget.  

Herefter fulgte debat.  
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Louise Svendsen sagde, hun støtter forslaget indholdsmæssigt, men at det ikke skal vedtages her. Det skal i 

stedet behandles i RSU-kredsen.  

Neela Sris sagde, at hun støtter op om det indholdsmæssige i en sådan ordning. Men da de i styrelsen er 

orienterede om, at man allerede arbejder med det i foreningen, mener hun, man bør stemme imod  

Mette Bøgh Sørensen sagde, at hun er enig i, at det er vigtigt at sikre, at ikke-autoriserede får erfaring i privat 

praksis.  

Birgitte Braüner Jensen mente, det er et godt forslag, der dog mangler finansiering. Det kan ikke være den 

enkelte praksis, der skal finansiere lønnen for kandidaterne.  

Mette Bentzen fik ordet for afsluttende bemærkning: Hun sagde, det ikke kun omhandler 

ydernummerpsykologer, da det også vil gavne alle nyuddannede psykologer. I forhold til, hvorvidt det kun er 

i RSU-regi, dette skal drøftes, så er det ikke kun ydernummerpsykologer, der har en mening om emnet. 

Derfor er det fint, at alle selvstændige psykologer kan have en mening om det. Derfor stilles forslaget i den 

her forsamling.  

Forslaget blev bragt til afstemning: 

27 stemte for. 

38 stemte imod. 

Forslaget er ikke vedtaget. 

  

Arbejde for at også psykologer med reduceret funktionsevne kan blive autoriseret 

Forslagsstiller Mette Bentzen  

Styrelsen skal arbejde for, at også psykologer med dokumenteret reduceret funktionsevne kan blive 

autoriseret og i denne forbindelse foreslå det, der måtte være nødvendigt til kommende generalforsamlinger. 

Samtidig skal styrelsen udarbejde forslag til vedtægter, der sikrer at sådanne medlemmer kan blive medlem 

af SPS. 

Forslagsstiller Mette Bentzen motiverede forslaget. 

Herefter fulgte kort debat: 

Louise Svendsen mente, det er et sympatisk forslag, og det er oplagt, at SPS arbejder for det.  

Neela Sris sagde, at styrelsen finder forslaget sympatisk, men mener, det er unødvendigt at have det på 

handlingsplanen, fordi der allerede bliver arbejdet med området centralt i foreningen.  

Jeannette Krogh sagde, at det fortsat er vigtigt, at sektionen har fokus på sektionsmedlemsskabet.  

Mette Bentzen fik ordet for en afsluttende bemærkning: Det er bevidst, at forslaget er åbent formuleret. 

Styrelsen bliver blot bedt om at overveje vedtægterne. Hun fastholder forslag og anbefaler et ja.  

Forslaget blev bragt til afstemning: 

46 stemte for. 

21 stemte imod. 

Forslaget er vedtaget.   
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Forslag om valg til RSU 

Mette Bentzen fortalte, at hun trækker forslaget. På dirigentens forespørgsel ønskede ingen at fastholde 

forslaget. 

 

7. FORELÆGGELSE AF SEKTIONENS REGNSKAB 

Hans Fonsbøl fremlagde sektionens regnskab. 

Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt. 

 

8. FASTLÆGGELSE AF FORSLAG TIL DRIFTBUDGET 

Hans Fonsbøl forelagde Styrelsens forslag til driftsbudget.  

Herefter fulgte debat. 

Jeannette Krogh spurgte ind til, hvorfor sektionen ikke har så mange penge, som tidligere. Hun spurgte også, 

om styrelsen fremover fastholder generalforsamling som et endagsarrangement eller som et 

todagesarrangement som tidligere.  

Birgitte Braünert Jensen havde den opfattelse, at sektionen var blevet reduceret som vel økonomisk som i 

forhold til indflydelse. Det fandt hun problematisk. 

Hans Fonsbøl fortalte, at der er blevet prioriteret anderledes ved foreningens generalforsamling, så de 

decentrale enheder ikke længere får så mange midler. Selvstændige Psykologers Sektion bliver ekstra hårdt 

ramt, fordi der ikke længere kommer penge øremærket forhandlinger om praksisoverenskomsten. Han 

fortalte også, at styrelsen ikke har lagt sig fast angående næste års generalforsamling.  

Budgettet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

 

Beslutningsforslag om retningslinjer for decentral økonomi 

Hans Fonsbøl fremlagde forslaget på vegne af styrelsen. 

Gældende regler: 

Grundbeløb på 3000 kr. SPS dækker kun forplejning og ikke transport. Et tilskud på 50 kr. pr. 

person. Kredskontaktpersonerne skal søge om økonomisk godtgørelse inden de planlægger noget. De er 

forpligtet til inden mødet oplyses om mødets afholdelse og forventet antal deltagere til formanden og 

økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der dokumentation. Udgifterne skal sendes til 

styrelsen og ikke direkte ind til sekretariatet, da i som sektion skal godkende udlægget.  

Forslag til ny regler: 

Grundbeløb på 4000 kr. SPS dækker kun forplejning og ikke transport. Et tilskud på 100 kr. pr. person.  Efter 

mødet fremsendes der dokumentation. Udgifterne skal sendes til sektionsstyrelsen og ikke direkte ind til 

sekretariatet, da man som sektion skal godkende udlægget.  

Herefter fulgte en debat. 






