
STYRELSESMØDE 7/6-2018 
 
Referat fra møde i SSPP 07.06.18.  
 
Dagsorden:  
 
1 Godkendelse af referat. 
2 Foreningen er godkendt.  
3 Arbejdsopgaver - hvem udfører dem? Indmeldelse af medlemmer.  
4 Arbejdsgrupper. 
5 Informationer - sygehusdirektører taler med politikerne om specialpsykologers rolle i psykiatrien. 
6 Div.  
7 Generalforsamling 
 
 
 
1 Godkendelse af referat 
 
Godkendt. 
 
--- 
 
2 Foreningen er godkendt.  
 
--- 
 
3 Arbejdsopgaver - indmelding.  
 
Tage udgangspunkt i styrelsesmedlems udkast fra tidligt møde i SSPP, som kan formidles via Facebook, 
mails og evt. Psykologernes Fagmagasin P. 
 
Man skal oplyse medlemsnummer og navn, når man melder sig ind, samt sætte penge ind på konto. 
Endvidere er det vigtigt at medlemmet giver sit samtykke til at blive kontaktet af SSPP ifm. enhedens 
foreningsmæssige arbejde. Herefter kontrollerer styrelsesmedlem dette og melder tilbage til DP, samt 
skriver det på hjemmesiden.  
 
DP kontaktes for at høre, om ovenstående er en post, de vil tage.  
 
Der meldes ud, så snart der kan formidles via Facebook mv.  
 
3.1 Underpunkt omkring persondataforordningen 
 
Der skal oprettes et sikret mailsystem. Evt. Psykologforeningens løsning.  
 
Fokus på æstetik og brugervenlighed ift. kommunikationen med medlemmerne.  
 
Styrelsesmedlemmer ser på mulige mailsystemer.  
 
--- 
 



4 Arbejdsgrupper 
 
Styrelsesmedlem har talt med udpeget ekspert fra arbejdsgrupper vedr. tvang. Første møde er afholdt. Der 
er sendt udkast til referat. Nyt møde i juli.  
 
Ift. NRK har styrelsesmedlem konfereret med to kandidater. Begge har fået plads. Endnu to psykologer er 
endvidere med i arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppen omkring sorg. Klinisk retningslinje ift. opsporing og forebyggelse af sorg. Den af SSPP 
udpegede ekspert var allerede medlem af arbejdsgruppen. 
 
Vores opgave i SSPP er at udforme høringssvar og udpege/anbefale eksperter til arbejdsgrupper mv., 
eksempelvist ifm. forespørgsler fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Specialpsykolog har foreslået udbredelse omkring muligheden for lederroller blandt specialpsykologer. At 
arbejde mod en formidlende rolle if. hermed. Evt. interessegrupper. Der nævnes i denne forbindelse 
mentorordningen i Dansk Psykolog Forening. Der er gjort gode erfaringer med dette.  
 
Der kunne ønskes sparring/mentorordning på flere områder indenfor Dansk Psykolog Forening, også inden 
for privatpraksis som specialpsykolog, når der eksempelvist udfærdiges specialpsykologerklæringer.  
 
--- 
 
5 Informationer 
 
Information om møde med vicedirektør i Region Sjælland. Der er rejst problemstilling/drøftelse ift. 
Specialpsykologers kompetence og virkemåde. Dansk Psykolog Forening er muligvis ikke inviteret med. 
Ønsket er angiveligt at afklare nyttiggørelsen af specialpsykologer ud fra deres kompetencer. Dette 
videreformidles til Dansk Psykolog Forening, da det virker naturligt at inddrage foreningen i sådanne 
drøftelser, særligt da Danske Regioner virker positivt stemt overfor specialpsykologers fortsatte relevans og 
udbredelse i psykiatrien.  
 
Information om en specialpsykolog i akut modtagelsen, der er bedt om at tage dobbeltvagt mod 
afspadsering. Hvilke aftaler har vi på denne front? Forhandler ved DP meddeler, at der forhandles i Region 
Hovedstaden ifm. vagter. Er ved at være på plads. DP er venligt stemte overfor lokalaftaler, så længe DP 
inddrages efterfølgende i forhandlingerne. Det foreslås, at søge en samling af trådene i de respektive 
lokalaftaler. Styrelsesmedlemmer spørger deres respektive lokalområder.  
 
Information om ny centerledende overlæge ved B&U. Det er fortsat uvist hvem.  
 
Information om at Risskov ansætter en del psykologer og Specialpsykologer.  
 
Processen omkring ICD - 11, jf. FN konvention. Solvej Bang i Sundhedsdatastyrelsen er kontaktet vedr. 
processen omkring implementeringen heraf. Der er sendt forslag om (special)psykologer engageret 
indenfor forskning og viden indenfor sundhed til brug i processen mod implementeringen af ICD - 11. Dette 
kan evt. understreges med en mail fra SSPP med anbefalinger af relevante eksperter.  
 
--- 
 
6 Diverse 



 
Intet. 
 
--- 
 
7 Generalforsamling 
 
GF ligger fredag den 05.04.19 kl. 14.00.  
 
Der påtænkes at afholde fagligt arrangement ifm. GF for at styrke netværk blandt specialpsykologerne i 
Danmark.  
 
Næste møde torsdag den 30.08.18 kl. 16.30 
 
Næste møde mandag den 29.10.18 kl. 16.30 
 
Dette skal meldes ud senest otte uger før. 


