Referat af møde i Selskab for specialpsykologer i psykiatri og
børne- og ungdomspsykiatri d. 25.08.21 kl. 17.30-19
1. Til stede
o Tau, Eva, Inge
2. Afbud
o Kirsten, Lottesofia, Klaus
3. Valg af referent
o Marco
4. Godkendelse af sidste referat 16.06.21
o Godkendt
5. Henvendelser fra DP siden sidst: Ingen høringer. Ny pjece med retningslinjer for
neuropsykologiske undersøgelser og rehabilitering på voksenområdet, som vi tidl. havde i
høring, er nu færdigudarbejdet og udgivet som pjece på DP’s hjemmeside.
o Ingen kommentarer
6. Møder i formandskollegie: d 13/8 uden deltagelse; emne dagsorden for GF. Møde d 31/8
vedr. 10 års plan for mental sundhed og psykiske lidelser bør prioriteres?
o Hvem fra styrelsen i SSPP deltager? Selskabets tilstedeværelse vurderes relevant.
Måske deltager Inge. Marco skriver til styrelsens medlemmer, så deltagelse
klarlægges.
7. Forslag til arbejdsprogram GF. Tilbagemelding fra DP: Vores forslag 'Specialpsykologer
skal kunne henvise direkte til Regionspsykiatrien' integreres i foreningens
arbejdsprogram 21-24.
o Ingen kommentarer
8. Evt.
o Fredagsbar for specialpsykologer
▪ Eva har holdt en fredagsbar for specialpsykologer i børne- og
ungdomspsykiatri med stor succes. Både socialt, fagligt og jobmæssigt. Og
der var bred opbakning til gentagelse af arrangementet.
o DPs budgetforslag om markant nedskæring af tilskud til decentrale enheder
▪ Dette bør diskuteres på DP’s GF. Styrelsen i SSPP forholder sig kritisk til
nedskæringerne. Både Eva og Klaus deltager formodentlig.
o DP’s forslag om mulighed for digital afstemning i decentrale enheder
▪ SSPP er overvejende positiv stemt overfor dette.
o DP’s forslag om indførelse af bestyrelseshonorar 75.000 kr. for

▪

SSPP er overvejende positivt stemt overfor dette

o Workshop for medlemmer i SSPP
▪ Vi skal have holdt en workshop – som forberedelse til næste møde lægger
folk hovedet i blød ift. form og indhold. På næste møde vedtages plan for
arrangementet.
o Nyhedsbrev
▪ Inge forventer at have udarbejdet nyhedsbrevet i september.
9. Næste møde:
o 12. oktober. 17-18.30.

