
Referat SPS – telefonmøde den 14.02.2023 kl. 16-17 
 
Deltagende: Susie og Elin (ref) 
Afbud: Hans 
 
 

1. Opdatering ift. konferencelokaler i Århus 
Comwell. Tilbud på nødvendig og tvungen teknisk hjælp på kr. 31.250. 
Dvs. pris i alt kr. 93.500,- 
 SU  15.02.23. 
 
 Radison. Jens, Susies søn, vil kontakte det eksterne firma og høre prisen (ProShop - Jan - tlf.  5120 6116 / 
 jp@proshopeurope.com) Den foreløbige pris er 25-30.000. 
 Men vi må gerne medbringe vores egen teknikker. Jens tilbyder sin assistance. 
 Dvs. pris i alt kr. . 100.750 / 105.750 
 SU  20.02.23. 
 
 Scandic Århus City siger de mener de har teknik og teknikkerer, der er brug for (ift. et hybrid  møde) til den 
 foreslåede pris. Og v må gerne selv medbringe egen teknisk hjælp også. 
 Jens kontakter stedet (Simon Elkjær, tlf. 8931 8140 / Lone, tlf. 8931 8147 ), for at høre ift.teknikken – mhp. 
 selv at deltage som teknikker. 
 Dvs. pris forsat kr. 69.445 / 77.145 
 SU  24.02.23. 
 
 NB. Jens tilbyder teknisk assistance for 200,- i timen, samt transport og overnatning – samt at  der kommer 
 endnu en til at hjælpe til med det tekniske. Vi kunne høre i den lokale regionale psykologgruppe. Eller bland 
 nogen studerende. 
  
 Vi aftaler Elin melder afbud til Comwell . Og kigger på det den 21.02.23. ift. Radison og Scandic. 
 
 

2. Priser i Aalborg: 
Elin vil indhente en eller to priser i Aalborg også – for at se prisforskellen. 
Til sammenligning – vi kigger på det den 21.02.23. 

 
 

3. Ift. Psykolognævnet. 
Både Hans og Susie tilkendegiver de gerne ser SPS bakker op om den generelle kritik af PN som Elin har rejst. Vi 
aftaler Elin laver en oversigt med de fire punkter: Justitsen med psykologerne, retssikkerheden for de der rettes sag 
mod, om læringsdelen, samt om offentliggørelsen, mhp en fælles præsentation til LFU – samt en finpudset udgave af 
bekymringsskrivelsen fra Elin stilet mod LFU, som kan indgå som bilag hertil. 
 
Vi ønsker at høre DP hvad tanker det gør sig, om hvor længe de har vidst besked, om de allerede er i gang med at 
arbejde på en løsning, og hvor langt det er kommet med den.. 
 
Vi vil også appelere til at DP også arbejder på en midlertidig løsning, såfremt de mener der lander en løsning i i 2024 
til DP-GF24. 
 
Vi foreslår og forventer et opfølgende møde inden sommerferien, med løsningsforslag på bordet.. 
 
 

4. Elin har talt med DSPS, som ikke ønsker fælles online-faglige indput, da de har erfaring for der let går kludder 
i det med flere kokke inde over. Susie orientere om at der kan være ca. 100 på hendes Zoom – men at det for 
få penge kan opgraderes til 200-250. Kunne være en fordel at både Hans og Susie har et Zoom-abonnement, 
da vi også afholder zoom-styrelsesmøder – Susies abonnement koster ca. 900/ p.a. 

 
 

5. Susie har et par rettelser til referatet fra den 3/2: Det er kun til KKP'erne hun vil sende et særligt nyhedsbrev 
ud, sideløbende med et til alle de selvstændige psykologer. Men det må vente, til der er styr på formaliteterne 
centralt, hun afvente at høre fra Mikkel herom. Og så er det Hans, der kontakter mentorerne. Susie har 
forsøgt at finde ud af hvem det var der meldte sig som mentor på GF22 – men har ikke kunne finde ud af det. 
Mikkel har ikke noteret det heller. Måske Susie kunne kontakte KKP'erne for at høre om de ved besked – det 
var en ydernummerpsykolog, vi husker bare ikke hvorfra. Næste møde med KKP er den 27.03. Men vi håber 
at få det afklaret inden da. 

De sidste rettelser tager vi på næste møde. 
 
 

6. På næste møde har vi fokus på at gøre klar til LFU – Susie love at lave en oversigt over temanerne vi skal 
have rejst i det regi. OG vi følger op på lokalebookning til GF23. 
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