
DSS styrelsesmøde 12. maj 2020. Virtuelt møde over GoToMeeting 

Til stede: Hanne Würtzen, Elsa Bencke, Louise Puggaard, Nina Rottmann og Peter la Cour 

(referent). 

Afbud fra: Lisbeth Frostholm og Lisbeth Frølich 

1. Bestyrelsen konstituerer sig. 

Hanne Würtzen: Formand, Peter la Cour: Sekretær, Nina Rottmann/Hanne Würtzen: 

Kasserer, Elsa Bencke og Lisbeth Frølich: suppleanter 

Da vedtagelsen af de nye vedtægter blev udskudt på generalforsamlingen, må vedtægterne 

fra 1998 stadig være gældende. I følge dem skal konstitueres med en sekretær og ikke med 

en næstformand, som i DPs standardvedtægter.   

2. Medlems-fyraftensmøde om etik i DP 

Peter skriver udkast til invitation til fyraftensmøde om etik 27.5 kl 16. Johanne Bratbo vil 

holde et indledende oplæg 

3. Orienteringer 

• Lisbeth Frostholm er indstillet som kandidat til det frie forskningsråd med hele DP 

som bagland. 

• Pernille Enevold Bistrup er udpeget som medlem af en arbejdsgruppe vedr. NKR for 

psykologisk intervention ifbm prostatakræft. 

• Hanne Würtzen arbejder videre i gruppen omkring non-farmakologisk behandling af 

hovedpine. 

• Man arbejder internationalt på at finde på en erstatning for termen ”pain 

catastrophizing.” Gode ideer er velkomne. 

4. Ideer til fremtidige aktiviteter 

• Vi skal have gang i flere aktiviteter som fx on-line-fyraftensmøder 

• Vi skal lave kurser med nogle store navne 

• Vi skal lave kurser af længere varighed 

• Vi skal lave en medlemssurvey om medlems-ønsker (uddannelsesønsker, budget, 

varighed) 

• Vi skal lave kurser, der ikke kun retter sig mod specialist-uddannelse, men som 

måske bedre rammer de mange privat-praktiserende DSS-medlemmer 

• Vi skal integrere os bedre med onkologi-ansatte og diabetes-ansatte psykologer 

• Vi skal arbejde for en specialpsykologordning for sundhedspsykologer 

5. Evt. 

6. Dagsordenspunkter til næste gang 

• Oprette en liste over ting, vi gerne vil drøfte med den centrale enhed 

• Vedtægternes fremtid (hvornår er næste generalforsamling) 

• Fastlæggelse af mødedatoer frem til jul (vi sigter på møde ca 1 X måneden  

 

 



Kalender: 

19. maj kl 17:00: Styrelsesmøde om høringssvar ifm. specialistudddannelsen 

9. juni kl 17:00: Styrelsesmøde om kommende kurser, liste over ting vi ønsker at diskutere med 

centrale enhed, vedtægternes fremtid, fastlæggelse af nye mødedatoer  

Forslag til nye mødedatoer i styrelsen (der sigtes på møde ca en gang månedligt): 

18.august kl 16 eller 17? 

18. september 

30. september generalforsamling?  

13 oktober 

10. november 

8. december 

Kursusdage booket: 

30.11 kl 8-17 

25.1.2021 kl 8-17 

26.1.2021 kl 8-17 

3.5.2021 aften 

30.9.2021 kl 8-17 Generalforsamling 

 

 

 

 

 


