
Referat Dansk Sundhedpsykologisk Selskab  - 23.01.14 

 

Tilstede Flemming, Eva, Thomas, Pia, Annika (referent) 

 

 

Dagsorden:  

 

 

1. Nyt om specialistuddannelser? 

 

Materiale til møde i formandskollegiet:  

Styrelsen drøfter det fremsendte materiale til formandsmødet. Argumentet om at den 

nuværende ordning er for dyr forekommer uigennemskueligt og styrelsen har svært 

ved at se at de små specialistuddannelser er sikrede i fremtiden.  

Det noteres at bestyrelsen har besluttet revisionen i specialistuddannelsen. Derudover 

fremgår det at generalforsamlingen opretter specialistuddannelser, men at bestyrelsen 

kan nedlægge dem.  

Styrelsen har desuden ikke set invitation til den arbejdsgruppe der skal være med til at 

udvikle den nye ordning. 

Styrelsen mener at den nye model for specialistuddannelser bør være klar inden den 

gamle ordning nedlægges. Det frygtes desuden at behandlingstider for psykoterapi 

bliver længere når flere ansøgninger rettes hertil. 

 

Thomas påpeger desuden at bedømmelsen af specialistansøgninger bør være mere 

fleksibel i forhold til eksakt antal timer mv.  

 

Pia kommenterer at styrelsens høringsvar ikke er blevet kvitteret.  

 

Generalforsamlingsperioden forslås forlænget fra to til tre år. Styrelsen påpeger at 

dette måske øger sandsynligheden for at bestyrelsesmedlemmer kun vil sidde i én 

periode. 

 

Nedlæggelse af mange udvalg til fordel for ad-hoc grupper og netværk frygtes at 

mindske de decentrale organers indflydelse. 

 

Det noteres også at der lægges op til en fælles model for pris og udbud af kurser. 

Styrelsen frygter at det betyder at selskabers muligheder for på sigt at udbyde kurser 

mindskes.  

Styrelsen vil gerne vide, hvad dette på sigt vil betyde for om kurser udbudt af andre 

end DP godkendes ved specialistansøgninger. 

 

Thomas foreslår at der stilles spørgsmål til formandsberetningen ang. udgifter til 

konsulentvirksomheder.  

 

 

2. Årsmøde – hvad mangler?  

 

Årsopgørelsen over hvad styrelsen har lavet i løbet af året mangler at blive lavet. 

 

3. GF – mangler vi noget?  



 

Der er kommet en udmelding fra en psykolog der ønsker at stille op til styrelsen. 

Thomas og Monika stiller også op.  

Annika genopstiller ikke som suppleant. 

 

4. Referencegruppe om tværfaglig patientstøtte 

 

Monika er blevet indstillet, men har ikke hørt fra gruppen endnu. Thomas mener at 

Monika kan følge op hos Kia Vest. 

 

5. Samtaler hvor børn deltager i Århus – Søren. 

 

Søren må gerne opdatere sin kursusbeskrivelse, så kurset kan annonceres. Det ville 

være hensigtmæssigt ift transport fra Sjælland at der er morgenmad fra kl. 9 og 

undervisning fra 9:30-16:30.  

 

6. Den motiverende samtale, Århus – Monica  

 

7. Kommende arrangementer, mere uspecifikt – fra sidste referat:  

 

 

8. Andet til dagsorden?  

 

9. Eventuelt! 

 

Indstilling af medlem til arbejdsgruppe om nationale retningslinjer under 

Sundhedsstyrelsen om behandling smerter i bevægeapparatet. Thomas har kontakt til 

Heidi Kjøx, stud. Ph.d ved Århus universitet, som besluttes indstillet. 

 

 


