
Referat af styrelsesmøde i SSPP d. 27/11-19 

 

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

Afbud: Sigrun, Kirsten, Tom, Klaus 

 

• Valg af referent: Fie 

• Godkendelse af sidste referat 15.10.19 

o Godkendt 

• Studentermedhjælpen – status for opgaver, mails m.m. Vikar? 

o Fie påtager sig fremover følgende opgaver: 

▪ Booke virtuelt mødelokale til styrelsesmøder 

▪ Ved tilmeldinger til SSPP bedes medlemmer om at betale kontingent og dertil 

kontaktes Heidi vedr. deres oprettelse i selskabet 

• Formandskollegiet 04.10.19. Referat er kommet 26.11.19. 

o Tau deltager til næste møde d. 27. marts 

• Nyhedsbrev til medlemmer. Lottesophia har lavet udkast og rundsendt. Der er kommet 

forslag til ændringer, der er integreret. Jvf. evt. fra sidste referat var der punkter vi aftalte 

skulle med. Det er de ikke kommet. Skal de det? Obs. mail fra DP 24.10.19 vedrørende 

udsendelse til medlemmer. Ikke tilladt at udsende kommercielle mails uden samtykke. 

o Fie står for at få sendt nyhedsbrevet ud snarest muligt (inden for den næste uges tid) 

o Evt.-punkter fra sidste møde skal ikke med i dette nyhedsbrev – de kommer med i 

næste nyhedsbrev, hvis det anses som nødvendigt 

o Nyt punkt til nyhedsbrev: der er godkendt nye målbeskrivelser for 

specialpsykologuddannelsen, se link, (Fie tilføjer dette til nyhedsbrevet + link) 

o Klaus tilbød til sidste møde at skrive et par linjer om ICD-11 men dette er ikke 

modtaget endnu 

o Inge skriver et par linjer om sundhedspersoner, at psykologer er godkendt som 

sundhedspersonale samt link – dette sendes til Fie som sætter det i nyhedsbrevet 

o 2. nyhedsbrev skal sendes ud inden sommerferien 

• Henvendelser fra DP siden sidst: 

o Opdateringsforespørgsel vedr. NRK for angst hos børn og unge. Deadline 29.11.19. 

eller mandag d. 2/12 hvis vi på forhånd kan sige, at vi har nogle kommentarer 

▪ Link virker ikke 

▪ Eva har meldt tilbage til Anna (på vegne af SSPP) at SSPP ikke har viden der 

indikerer at de eksisterende kliniske retningslinjer skal opdateres og har dertil 

foreslået at sende forespørgslen videre til det tværfaglige specialeråd 

• Henvendelse fra Joël Boukris vedr. valg til MP og psykologifestival. Skal det med i 

nyhedsbrevet? 

o Det bliver bestemt at valg til MP ikke skal med i nyhedsbrevet, idet det ikke har 

relevans for specialpsykologer men snarere for kredsene 

o Lottesophia har svaret Joël – høflig afvisning på begge forespørgsler 

• Planlægning af workshop i foråret. Inge ville undersøge lokale. Hvem vil være 

arbejdsgruppe/tovholder? 

o Inge undersøger lokaler til næste møde 

o Vi kan evt. være i Lottesophias arbejdsgivers lokaler, så skal maden bare komme 

udefra 

• Nyt møde 

o Inge laver en doodle for uge 1 og 2 

• Evt. 

o Store GF d. 13.-14. marts 2021: det kunne være en ide at tage af sted sammen som 

styrelse, det bliver skrevet i kalenderen 



o Temadag afholdes i forbindelse med generalforsamling – den skal afholdes i Odense 

på en lørdag  

o Lørdag d. 21. marts samt lørdag 2. maj reserveres i kalenderen 


