
 
STYRELESMØDE D. 29/10-2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne – og Ungdomspsykiatri SSPP. 
 
Til stede: Eva, Kirsten, Sigrun, Klaus 
 
Fraværende: Lotte-Sophia, Tau, Tom 
 
Dagsorden: 
 
1.     Godkendelse af referat fra sidst:  
 
Referatet er godkendt. 
 
2.     Opfølgning på udvalg/arbejdsgrupper: 
 
Der har været to henvendelser fra DP v/Anna Winther hhv. vedr. 
 
·       Høring: ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens"  
·       Høring af national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, 
borderline type. 
 
Den første havde deadline i dag kl 12.00, og der er ikke svaret. 
 
Den anden har deadline 6.11.18. 
 
I den forbindelse drøftes, hvorvidt der er brug for en procedure for, hvordan vi forholder os til indkomne 
anmodninger om udpegninger, høringssvar eller lignende: 
 
Den første, der ser en anmodning om stillingtagen, sender denne rundt i gruppen, mhp. at aftale hvem/om 
nogen har ressourcer og input til svar. Såfremt der ikke afgives svar fra SSPP kunne det være 
hensigtsmæssigt, om der sendes meddelelse herom til anmoder, således at der reageres på henvendelse. 
F.eks. med svar om at ”selskabet er under etablering, hvorfor der derfor ikke aktuelt er ressourcer til at 
biddrage”. Dette for at undgå, at der blot ikke svares på anmodninger. 
 
3.     Formandsposten i SSPP: 
 
Stillingtagen til formandsposten udsættes til næste møde. Eva ønsker ikke at påtage sig formandsposten. 
Dette både af ressourcemæssige årsager, og idet det formentlig ikke er hensigtsmæssigt, at formandskabet 
for selskabet tegnes af en privatpraktiserende specialpsykolog. 
 
4.     Kontakt til norsk psykolog til GF: 
 
Kirsten har forhørt sig hos norsk psykolog mhp. oplægsholder til GF i april. Vi afventer til næste møde, 
hvorvidt der kommer svar retur, eller aftales opfølgning da. Norsk psykologforening kunne evt. kontaktes.  
 
5.     Dagsordener fremadrettet: 
 



Vi drøftede, og anbefaler, at det bliver et fast punkt på dagsordenen, hvorvidt der er aktuelle politiske 
sager, vi kunne have en officiel holdning til som selskab (fx behandlingsansvar til specialpsykologer).  
 
Desuden drøftede vi hvorvidt det er muligt at forberede dagsorden forud for mødet, hvortil man kan sende 
dagsordenspunkter, gerne senest en uge inden mødet.  
 
6.     Nyt møde: 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 11-12-2018 fra kl. 16.30 (alternativt 10-12-2018 kl. 18) 
 
Kirsten booker mødelokaler i København og Århus, samt følger op på link til virtuelt møderum. 
 
Dagsordenspunkter til kommende møde: 
 
·       Drøftelse af hvorvidt selskabet har en holdning til behandlingsansvar til specialpsykologer i stationær 
psykiatri. Dette kunne være et tema, der blev bragt til drøftelse på Generalforsamlingen i april. 
·       Opfølgning på kontakt til norsk psykolog mhp. oplæg til GF. 
·       Opfølgning på sikker-mail (ved Tau?) 
·       Opfølgning på antallet af medlemmer (ved Tau?) 
·       Planlægning af GF 
 
  
 


