
Referat fra SPS Zoom Styrelsesmøde 17.1.23 

 

Til stede  Susie, Elin, Neela og Hans (ref.) 

Efter check-in var der overleveringspunkter fra Neela: 

1. Mentorerne og deres kontaktoplysninger fremgår på vores DP hjemmeside.  Neela 
anbefaler en kvartalsvis opdatering samt evt. en kort evaluering af ordningen fra 
mentorerne.  Vi skal have oplyst dem om, at de kun skal være mentorer for selvstændige, 
incl. associerede medlemmer.  Vi skal have de nytilkommende ind – Hvem var det nu lige? 
Vi skal også have fundet en afløser til Neela på denne opgave. 
 

2. Faglige fyraftensmøder. Neela har spurgt til emner på facebook og kontaktet mulige 
oplægsholdere.  Hun lægger vægt på, at der bør forberedes pædagogisk sammen med 
oplægsholderen.  Deltagerspørgsmål og polls aftales på forhånd og forberedelse skal 
inkluderes i opgaven til oplægsholder.  Annoncering pr. mail og på facebook med 
tilmelding. Mulighed for at deltagerne kan få optagelse og slides efterfølgende.  Vi skal 
finde tovholder på dette.  (Neela sender eksempel på skriftlig pædagogisk instruktion til 
oplægsholder.) 

 

 
3. SPS e-mail.  Har ikke været brugt i lang tid, og vi har mistet forbindelsen til den.  Vi skal 

overveje, om den skal genetableres og evt. snakke med sekretariatet om det. 
 
 

4. Forsikrings-netværks projektet. Der arbejdes mere eller mindre med det i sekretariatet.  Vi 
bør følge op på LFU møder. 
 

5. Arbejdsgiver-rådgivning. Ubalance mellem service til arbejdsgivere og arbejdstager har 
været vendt på LFU møde.  DP har ikke engageret sig i dette spørgsmål. 
 

6. Uddannelsesstillinger.  Der arbejdes med det indenfor POK, men der er også brug for 
rådgivning og retningslinier på det liberale marked, hvor tingene sejler efter Neelas 
mening.   
 

7. Ny autorisationsordning.  Elin fremfører kritik af den måde, psykolognævnet fungerer på og 
arbejde på at gøre noget ved sagen i forhold til DP.  DP har i flere år afventet at 
myndighederne kommer videre med tankerne om en ny og bedre autorisationsordning, 
evt. en sundhedsfaglig autorisation.  Vi går videre med sagen og forsøger at skubbe på i 
forhold til et bedre tilsyn med psykologer.  Dagsordenspunkt til næste LFU møde. 
 

8. Susie orienterer om ny udvikling på forsikringsområdet, som kan få stor betydning.  
Nærmere om det senere.   
 



Næste møder: 24.1. kl. 16 på Zoom med deltagelse fra handicappede psykologer.  3.2. kl. 17.30 i 

Stockholmsgade. 

 

Stor tak til Neela! (       

 

 


