
Referat af styrelsesmøde i SSPP d. 15/10-19 

 

Til stede: Eva, Tau, Fie, Inge, Lottesophia, Klaus, Kirsten 

Afbud: Sigrun, Tom 

 

 Valg af referent: Fie 

 Godkendelse af sidste referat (fra 30/4? Møder i juni og august blev hhv. aflyst og udsat 

ikke?) 

 Konstituering 

o Lottesophia fortsætter på formåndsposten 

o Eva fortsætter på næstformandsposten  

o Tau fortsætter som kasserer 

o Inge, Klaus, Sigrund, Kirsten og Tom har fået poster som menige medlemmer 

 Studentermedhjælpen – status for opgaver, mails m.m. 

o Ikke overvældende arbejdsmæssigt 

o Mails har primært været indmeldelser 

 Formandskollegiet 04.10.19. 

o Klaus fortæller om nogle af de emner, som blev diskuteret til mødet: 

 Gratis psykologhjælp til personer 6-24 år med angst og depression, som har 

henvisning – til mødet var der stemning for at dette skal aktualiseres 

 Debat om princip og forbrug af midler fra dp – til mødet blev der diskuteret 

hvad der går ind under denne post, og man nåede frem til, at der skal være 

plads til at vi gør det forskelligt i de forskellige decentrale enheder, men også 

generelle regler, skal komme selskabet til gode 

 Streaming af foredrag fra dp – kommer mere nyt om det 

 Nyt medlemssystem m4, implementeres i det nye år, nemmere at 

administrere tilmelding, fakturering osv.  

o Referat kommer senere og videresendes til organisationen 

 Nyhedsbrev til medlemmer. 

o Ideer: 

 Et halvårligt nyhedsbrev, kan evt. udkomme juni og december 

 Fie kan evt. være sekretær 

o Det blev aftalt at der i samarbejde skal udarbejdes et udkast til et nyhedsbrev 

som gennemgås til næste møde – det er ambitionen at nyhedsbrevet skal 

udkomme inden jul 

o Eventuelle punkter i nyhedsbrevet: 

 Historik om SSPP, en indledning (Lottesophia vil lave et udkast til dette) 

 Formalia – bl.a. hvornår SSPP har møde, opkrævning af kontingent, hvilke 

høringssvar SSPP har forhold sig til, formålet med at være medlem af dp, 

hvad har vi arbejdet med siden sidst 

 Politisk – give indblik i det politiske arbejde der ligger bag ny lovgivning, 

opridse ny lovgivning, hvilke politiske strømninger der er (fx gratis 

psykologhjælp for 6-24 årige og SSPP’s holdning til dette, ICD-11) 

 Oversigt over hvilke specialpsykologer der er udvalgt til noget siden sidst 

 Kommunikation igennem nyhedsbrevet, fx hvis man har brug for sparring, 

læserbreve osv. videreformidle det igennem vores nyhedsbrev, Inge laver en 

formulering til dette 

 Opbygge en pulje med medlemmer til arbejdsgrupper 

 Hvad er vores strategi for selskabet/vores rolle fremover? 

o Det blev foreslået at vi kan arrangere temadage/workshops (ledelse, 

behandlingsansvar og håndtering af ledelsen var forslag til temaer) 



 Formålet med temadagene skulle være sparring frem for kursus 

 Inge vil undersøge hvad leje af lokaler koster 

o For at SSPP kan opnå flere medlemmer og blive mere synlige, kan man nøvne to 

strategier/metoder til dette: 

 Afholdelse af arrangementer (fx temadage) der rammer ind i de behov som 

man sidder med som specialpsykolog 

 Nyhedsbrevet er mulighed for at formidle holdninger samt ting der sker, 

begynde at tage stilling til vores holdninger i SSPP, ”mene” noget, det 

fungerer som vores kommunikationsvej til medlemmerne 

 Henvendelser fra DP siden sidst: 

o Udpegning til NRK vedr. autisme 

o Adgangskoder til kopimaskiner i Århus 

o Forespørgsel om repræsentant til arbejdsgruppen vedrørende en model for den gode 

transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi – vi har ikke 

foreslået nogen. 

o Invitation vedr.  workshop om at arbejdsprogram sætte fokus på børns trivsel og 

udvikling 

o Forespørgsel AOP v. Helene Almind Jansen 

o Repræsentant til Arbejdsgruppen for organisatoriske anbefalinger for nedbringelse af 

tvang – vi har ikke foreslået nogen. 

o Forespørgsel vedr. opdatering af den nationale kliniske retningslinje for behandling 

anorexia nervosa. Vi har ikke givet tilbagemelding. 

o Høring vedr.  bekendtgørelser vedrørende ændringer af lov om anvendelse af tvang i 

psykiatrien m.v. (psykiatriloven) i høring. Deadline 17.10.19 

 Enighed om ingen kommentarer, SSPP forbliver tavse 

o Ide: opbygge en database med personer, der kan deltage i debat inden for forskellige 

områder, som ville være interesseret i at deltage 

 Nyt møde 

o Enten tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 48 

o Inge laver doodle 

 Evt. 

o Det blev diskuteret, at SSPP bør sammenfatte argumenter for, hvorfor gratis 

psykologhjælp er en god ide og skrive om det i nyhedsbrevet – relaterer sig til gratis 

psykologhjælp for 6-24 årige. 

o Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse (både voksne og unge) for 

specialpsykolog uddannelsen, og Klaus sender disse ændringer ud til os på mail 

o ICD-11 – ift. nyhedsbrevet, Klaus kan skrive et udkast til hvad der skal stå om det i 

nyhedsbrevet 

o Fie finder en afløser mens hun er på udveksling 

 

 

 

 

 


