
STYRELSESMØDE D. 30/8-2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og børne- og ungdomsPsykiatri den 
30/8-2018. 
  
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat fra sidst:  
 
Referatet er godkendt. 
 
Lottesophia gør opmærksom på, at vores beslutning om GF den 5/4-2019 skal læses sammen med 
”indkaldelse senest 8 uger før”. Dvs. indkaldelse ultimo januar. 
 
Vi beslutter i styrelsen, at alle styrelsesmedlemmer kan nævnes ved fornavn i referater.  
 
  
 
Gennemgang af SSPP´s arbejde ift. udvalg/arbejdsgrupper: 
 
Vi har gennem det sidste halve år haft flere forespørgsler om indstilling af relevante fagpersoner til udvalg 
samt mulighed for at komme med input og høringssvar indenfor følgende: 
 
”Tvang i Psykiatrien” – vi har indstillet en person. 
”Komplicerede sorgreaktioner” – vores kandidat var allerede indstillet. 
”Behandling af Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur” – vi har indstillet to personer. 
”Vedvarende sorglidelser”, høringssvar – ej deltaget. 
”Betaling for tolkebistand” – vi deltog med høringssvar. 
”Kliniske retningslinjer omk. Alkoholbehandling” – ej deltaget. 
”Adfærdsforstyrrelser ved demens” – ej deltaget. 
”Psykologer som sundhedspersoner” – vi har indstillet Klaus og en til person. 
”Sundhedsvæsnets disciplinærnævn under styrelsen for patientklager” – Vi afventer viden om omfang af 
opgaver knyttet hertil. Evt. indstilles en her fra styrelsen og der er også to andre bud. 
 
  
 
Hvem går i vagt under hvilke vilkår: 
 
Sigrun orienterer: Modtog aldrig svar fra region Nord. Så vidt vides igen specialpsykologer i vagt i region 
midt. Kendskab til at specialpsykologer under uddannelse går tilsyn samt har forvagts-funktioner i dagtid. 
 
Lottesophia orienterer: Ingen går i vagt i region syd, voksen. Muligvis går B&U i vagt i Esbjerg og Åbenrå. 
 
Kirsten orienterer: Så vidt vides er ingen i vagter i Region Hovedstaden. Der har været stor fokus på 
vagtordning gennem foråret 2018. 
 
Tau orienterer: Så vidt vides er ingen i vagtordning i region Sjælland. 
 
  



 
Formandsposten i SSPP: 
 
Tom ønsker at fratræde formandsposten men forblive i styrelsen, og vi drøfter formandsskifte. Det 
besluttes at udskyde endelig stillingen tagen hertil til næste bestyrelsesmøde.  
 
  
 
Sikkermail: 
 
Vi vedtager i bestyrelsen, at vi kan sende en kort opdatering til de specialpsykologer og specialpsykologer 
under uddannelse, som har givet deres mail til os og ytret ønske om at være en del af selskabet. Kort mail 
sendes via outlook og herefter brug af protonmail.  
 
Tau og Kirsten står for at sende mails ud. 
 
  
 
Nyt møde: 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 29/10-2018 fra kl. 16.30. 
 
Kirsten booker mødelokaler i København og Århus. 
 
Der stiles i øvrigt mod et møde, hvor alle er fysisk samlede inden GF. 


