
STYRELSESMØDE D. 11/12-2018 
 
Referat af møde i selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne og Ungdoms Psykiatri (SSPP) den 11/12-
2018 
 
Til stede: Lottesophia, Klaus, Sigrūn, Eva, Tau og Kirsten 
 
Dagsorden: 
 
1 Valg af referent: Kirsten 
 
2 Godkendelse af referat fra 29/10 - 2018  
 
3 Høringssvar:  
Der er frem til nu sent standard svar i forbindelse med de høringssvar vi ikke har stillingtagen til. Det 
vedtages at vi fremadrettet ikke sender standardsvar mere. Lottesophia sender kort kommentar omk. 
behandling af retspsykiatriske patienter i det private.  
 
4 Aktuelt politisk - behandlingsansvar og psykiatrilov.  
- Stormøde (Klaus og Tau deltog). “Opvarmning” til møde i Sundhedsstyrelsen med DP og Dansk Psykiatrisk 
Selskab.  
- Formandskollegiet - formænd fra alle decentrale enheder. Drøftelse omkring at overgå fra social-styrelsen 
til Sundhedsstyrelsen.  
- Drøftelse af at udtale os som selskab: muligheden for at være mere aktive og synlige evt. ved at skrive 
debatindlæg og lignede. Der følges op.  
- Klaus orienterer: de nye målbeskrivelser for specialpsykologer i psykiatri er godkendt af Rådet for SPU 
(kun smårettelser mangler). Derpå skal de godkendes af Sundhedsstyrelsen 
 
 5 Formandsposten. 
Opgaver tilknyttet formandsposten: samler dagsorden fra møde til møde og fremsætter denne samt 
repræsentation i formandskollegiet (her kan dog sendes en anden) 
Tom har ønsket at fratræde posten som formand i SSPP, og det vedtages enstemmigt at konstituere 
Lottesophia Gordon.  
 
6 GF. Kommende generalforsamling den 5/4 – 2019 
Kirsten kontakter specialpsykolog Else Sofie Årdalen fra Norge vedr. oplæg ved GF af 1 1/2 times varighed 
inkl. diskussion. Vores budget til GF er kort gennemgået og vi kan tilbyde 5500 kr. for opgaven.  
Foreløbig dagsorden til GF: Kl 16-17 let servering før GFKl 17-17.45 GF (dagsorden følger herfor). Pause Kl. 
18-19.30 oplæg ved Norsk Specialpsykolog Else Sofie Årdalen. Pause Kl. 20 - Fælles spisning og networking 
Tau og Kirsten har booket lokale i DP til GF samt booket forplejning (sandwich og kaffe/kage). Tau ser 
yderligere på økonomien til GF. DP støtter muligvis. Og herefter ansøgning om at overføre penge fra 
herværende kalenderår til 2019. Tau og Kirsten har kontaktet DP desangående.  
 
7 Status på medlemmer: 43 
OBS: medlemskab af SSPP kræver medlemskab SF DP (jævnfør SSPP’s vedtægter) 
 
8 IT WEB ansvarlig 
Skal selskabet have. En studentermedhjælper til at opdatere Web og lignede. Tau og Kirsten har skrevet DP 
desangående. Desuden har Tau og Kirsten skrevet DP vedr. rettelser på vores hjemmeside: Formandskabet, 
Kirstens mail, Sigrūns mail og navn skrevet korrekt.  



 
9 Sikker mail.  
Søren Andersen fra DP har kontaktet os vedr. at bruge sikker mail gennem DP. Tau og Kirsten har skrevet til 
Søren og takket ja hertil. Specialpsykolog@dp-decentral.dk 
 
10 Kommende møde i SSPP  
22/1- 2019 kl. 17.00 
 
 
 
 
 


