
Dagsorden inkl. referat – Bestyrelsesmøde i SAP d. 12/4-19 
 

1. Evaluering af årsmødet 

a. Det var godt at psykologerne var mere synlige på årsmødet, både i oplæg og i antal psykologer 

b. Parallel-sessionen fungerede godt 

c. Kunne fylde mere i de frie foredrag 

 

2. Det videre arbejde med kompetence-krav/efteruddannelse for psykologer 

a. Morten kontakter Gert Thomsen for at høre om udviklingen af kompetencekrav for 

speciallægeuddannelsen, mhp. at kunne bruge dette som inspiration for vores arbejde 

b. Lene samler sammen på hvad der er af beskrivelser kompetencekrav/funktionsbeskrivelser på 

klinikkerne 

c. Overblik over hvilke specialist-retninger og kurser de som er i gang med specialist-uddannelsen 

tager 

d. Morten tog billeder af flip-overs fra gruppearbejderne og har dem med til arbejdsdagen d. 10/6 

e. Overveje om de 5 der meldte sig til arbejdsgruppen på GF, skal med til dette møde, eller 

involveres efterfølgende 

 

3. Arbejdsdag for bestyrelsen til sommer (tid & sted) 

a. Vi afholder dagsmøde d. 10/6 kl. 10-15 på OUH 

i. kompetencekrav og efteruddannelse (autorisation, specialist) 

ii. planlægning af årsmødet, sparring med Rasmus (evt. tema:  Forbyggelse - hvor tidligt 

og hvordan?) 

iii. organisering under DP (Rasmus og Morten laver de indledende øvelser) 

iv. samfundsdebat/synlighed/kronik 

 

4. Repræsentant til partnerskab om mental sundhed 

a. Sanna er med som suppleant og tager med til møde d. 13/5 

b. Lene udsender manuskriptet til den kronik der er skrevet og snart kommer i pressen 

 

5. Dagsorden & referater af bestyrelsesmøder nedskrives og lægges på DASAM/SAP-hjemmesiden 

a. Lene udsender skabelon fra DASAMs bestyrelsesmøder, som tilpasser itl SAP 

b. Skrivning af referat går på skift i bestyrelsen 

c. Når alle har godkendt referatet, vil Lene være kontaktperson for at lægge det op på 

DASAM/SAP-hjemmesiden 

 

6. Udsende referat af GF inkl. formandens beretning og mål/visionspapir 

a. Daniel sender listen over medlemmer til Morten 

b. Morten udsender ti l SAP's medlemmer og opfordrer til at man på klinikkerne sender rundt til 

de kollegaer som ikke er medlemmer 

 

7. Evt. 

a. Næste bestyrelsesmøde i SAP er onsdag d. 5/6 kl. 14 (optakt til vores dagsmøde ugen efter) 

 


