
Referat for møde i Selskab for specialpsykologer i 

psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri 

20.04.22 kl. 17.30 

1. Tilstede 

Lottesophia, Eva, Tau, Klaus og Inge. 

 

2. Afbud 

Kirsten. 

 

3. Referent 

Marco. 

 

4. Tekniske udfordringer med styrelsens mail 

Der opleves udfordringer med at sende beskeder til styrelsens medlemmer vha. BCC, hvor 

modtagerne ikke kan se hinandens mails - tilsyneladende når mailen aldrig frem til medlemmerne. 

Det er et problem særligt ift. påmindelse om kontingentindbetaling. Ang. udsendelse af 

nyhedsbreve mv. foregår det via DP. 

 

Marco har skrevet til DP’s IT-afdeling, men ikke modtaget svar, hvorfor der rykkes herfor. 

 

5. Medlemskab 

Antallet af medlemmer i 2022 vs. 2021 er svundet noget ind.   

 

Styrelsen forventer den kommende workshop og GF kan motivere en øget tilslutning, da 

medlemskabsfordele såsom networking og faglig udvikling ved sådanne arrangementer 

tydeliggøres. 

  

Det kan i fremtiden påtænkes at reklamere for SSPP på SPU eller specialpsykologkurser.  

- Tau undersøger, om han kender nogen på SPU at sætte sig i forbindelse med.  

- Eva skal undervise BU-specialpsykologer i september og kan evt. medtage materiale om 

SSPP og medlemskabsfordele. 

 

Marco undersøger muligheden for at sende kontingentpåmindelser ud via PBS pr. brev, foruden pr. 

mail med BCC. 

 

6. Workshop og generalforsamling d. 19. juni  

Dagens indehold (Inge er tovholder): 

- Bo Bach holder oplæg, 2.5 t inkl. pause. Vil fortælle om tilblivelsen af ICD-11 og de 

væsentligste ændringer på voksen- og børneområdet. 

- Deltagerne fordeles ud på erfarworkshops og diskuterer oplæggets indhold, egne 

erfaringer i arbejdet som SP mv. 

- Frokost med mad udefra 



- Generalforsamling.  

o Lottesophia er dirigent  

o Tau fremlægger budget 

 

Lokation:  

- Lottesophias arbejdsplads, 10 min fra Odens banegård til fods.  

 

Forplejning:  

- Mad og drikke. Lokalt catering-firma kontaktes. 

- Lottesophia undersøger mulighederne. 

 

Budget:  

- Oplægsholder: 5.900 kr + transport. 

- Forplejning: 200-250 kr. pr mand. Forventet deltagerantal: 15. 

 

Tilmelding: 

- Gratis for medlemmer af SSPP, ellers 200 kr.  

- Tilmelding sker ved at skrive til styrelsens mail: specialpsykolog@dp-decentral.dk 

 

Inge er tovholder for programmet på dagen og laver det grafiske oplæg til invitationen.  

 

Marco distribuerer invitationen til medlemmerne af SSPP og Inge reklamerer via Facebook. 

 

7. Evt. 

Marco stopper som studentermedhjælper. Fra næste møde vil han deltage med den 

næstkommende og derefter træde tilbage. I det omfang der er behov for hjælp til workshop og GF, 

står han gerne til rådighed. 

 

8. Næste møde 

Mandag d. 16. maj kl 17.30 

 

 

mailto:specialpsykolog@dp-decentral.dk

