Referat af styrelsesmøde Dansk
Sundhedspsykologisk Selskab
30. oktober 2019
Til stede:
Hanne Würtzen, Peter la Cour (referent), Lisbeth Frostholm med på telefon en lille ½ time
Afbud fra:
Lisbeth Lykke Lindhart (bestyrelsesmedlem), (delvist Lisbeth Frostholm (bestyrelsesmedlem)) og
Thomas Iversen (suppleant)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituering af bestyrelsen
Økonomi og medlemstal – møde med Lotte Delhi
Ansøgning vedr. introduktionskursus i smertepsykologi
Høringssvar: Børn og unge med overvægt
Mødeplan for styrelsen i foråret
Generalforsamling 2020
Første drøftelse af ”specialpsykologordning” i sundhedspsykologi
Nyhedsbrev til medlemmer

Konstituering af bestyrelsen
Det konstateres, at der mangler et bestyrelsesmedlem i at have fuldtallig bestyrelse i forhold til
vedtægterne. Ellers konstituerer bestyrelsen sig således:
Hanne Würtzen: Formand
Peter la Cour: Sekretær
Lisbeth Frostholm: Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Lykke Lindhart: Bestyrelsesmedlem
Thomas Iversen: Suppleant
Der er således ingen kasserer for nuværende. Lisbeth Frostholm spørges under mødet telefonisk om
tillidsposten, men hun takker nej, hvis muligt. Der er sendt email til Lisbeth Lykke Lindhart om,
hvorvidt hun vil tage tillidsposten som kasserer. Der afventes svar på dette.

Økonomi og medlemstal – møde med Lotte Delhi
Det har vist sig, at der betydelige problemer omkring medlemslisten, grundet tidligere forviklinger
omkring hvem og hvorledes medlemslisterne blev ajourført. Problemet har været kendt et stykke
tid, men der har ikke for alvor været noget forsøg på at rette det op.
Lotte Delhi, som har været konsulentansat til dele af opgaven, var derfor anmodet om at komme til
mødet. Lotte Delhi redegjorde for hendes begrænsede opgave der har bestået i, at hun når hun fik
besked om det fra andet sted, skulle der indføres nye medlemmer i PBS-systemet. Hun var ellers
ukendt med, hvorledes medlemslisten blev ajourført. Styrelsen er af DP blevet bedt om at
fremsende en opdateret medlemsliste, hvilket på det foreliggende er svært, da styrelsen ikke for
nuværende har en sådan liste. Hanne Würtzen vil gå videre med spørgsmålet til de rette
vedkommende i DP, så der kommer orden på forholdet, og så der i fremtiden er styr på
procedurerne.
Derudover skal der være bedre overblik over procedurerne, når man indmelder sig i selskabet, idet
der for nuværende konstateres et ikke-fungerende eller dysfungerende indmeldelsessystem. Der skal
desuden holdes øje med, hvornår der skal gives besked om næste indbetaling af kontingent for
medlemmer. Der stiles mod at PBS får besked, således at medlemsindbetalinger kan foregå med
frist 2. februar 2020. Hanne Würtzen kontakter DP om det videre forløb og tekniske afklaringer.

Ansøgning vedr. introduktionskursus i smertepsykologi
Kurset har været drøftet i DPs regi gennem flere år og har endelig fundet form og skal afvikles i
foråret 2020. Det har været igennem DPs kursusudvalg, hvor det er fundet, at det kan tælle som
timer i samtlige specialist-uddannelser. Kurset har imidlertid ikke før været drøftet selvstændigt i
Sundhedspsykologisk Selskab. Der konstateres ved dagens styrelsesmøde betydelige
habilitetsproblemer, men det vedtages p.g.a. af de presserende tidsfrister, at selskabet står som
decentral enhed for kurset, idet det helt åbenlyst synes i selskabets interesse, at kurset afholdes.
Høringssvar: Børn og unge med overvægt
Der er indkommet indkaldelse til høringssvar omkring overvægt. Der er på mødet ingen relevante
fagligheder, og vi mangler overblik over medlemmerne og deres arbejdstilhørsforhold. Hanne
Würtzen har meddelt DP, at der ikke umiddelbart er svar fra styrelsen, men spørger, om det vil være
relevant at inddrage børnepsykologerne og beskæftigelsespsykologerne.
Mødeplan for styrelsen i det næste halve år
Grundet den lidt pludseligt opståede situation omkring ny bestyrelse og de mange formelle og
tekniske problemer, der skal klares, besluttes det, at styrelsen holder møder således:
19. november 2019 kl 17 på Rigshospitalets smertecenter, opg 76/ Skype (husk at give besked om
kontakt så opkald kan foretages)
14. januar 2020 kl 17 i DPs lokaler (Hanne W bestiller lokale + aftensmad. Emne:
Generalforsamling/medlemsmøde)

20. februar 2020 kl 17 i DPs lokaler (Hanne W bestiller lokaler. Emne:
Generalforsamling/medlemsmøde)
19. marts 2020: Generalforsamling/medlemsmøde

Generalforsamling 2020
Det drøftes, at generalforsamlingen i foråret skal kombineres med et større medlemsarrangement
med oplæg udefra og diskussion af selskabets fremtidige kurs og satsningsområder (jf. vedtægterne
som nævner forpligtelse til at afholde et såkaldt årsmøde). Det diskuteres, om DPs ”gamle”
hensigter om at lade Sundhedspsykologi have en ”specialpsykolog-ordning” kan revitaliseres nu, og
hvorvidt der med dette perspektiv skal tages kontakt til Psykologer i palliation og onkologi hhv.
hospitalssektionen. Disse tanker skal drøftes videre på kommende styrelsesmøder.

Første drøftelse af ”specialpsykologordning” i sundhedspsykologi
Emnet er som anført ovenfor. Der er på dette møde stemning for at sætte sig yderligere ind i
muligheder og perspektiver for at igangsætte et sådant initiativ. Tidens politiske udviklinger og
sundhedsvæsnets organisering, hvor der kommer flere tværfaglige enheder til, synes at tale for at
tiden er moden til en fagforeningsmæssig indsats. Emnet drøftes videre og undersøges nærmere.

Nyhedsbrev til medlemmer
Det vedtages, at der i løbet af den kommende tid skal skrives et større nyhedsbrev til nuværende og
tidligere medlemmer af Sundhedspsykologisk selskab. Peter la Cour vil udfærdige et første udkast.

