DSS styrelsesmøde 11. april 2021. Virtuelt møde over Zoom

Til stede: Hanne Würtzen, Nina Rottmann, Beate Vesterskov, Lisbeth Frölich og Peter la Cour
(referent).
1. Valg af dirigent og referent
Hanne mødeleder, Peter referent
2. Opfølgning på GF – herunder konstituering, blomster
Styrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Hanne Würtzen, Kasserer: Nina Rottmann
(sammen med Beate Vesterskov), næstformand Peter la Cour, suppleant: Lisbeth Frölich.
Det ses med beklagelse, at ikke alle styrelsesposterne kan fyldes, idet der ikke var nok, der stillede
op. Vi mangler således et styrelsesmedlem og en suppleant og vil forsøge at spørge om kompetent
assistance i medlemskredsen, som DP har åbnet mulighed for her i Coronatiden. En mulighed er
psykolog Mie Burlund Nielsen, der har været ansat ved Liaisonklinikken i Ålborg (spurgt på mail
dd). Vi tager punktet op igen på næste møde.
Det var enighed om at takke Louise Puggaard for indsatsen i styrelsen med en buket blomster. Tak
for indsatsen, Louise!
3. Aktuel debat om sundhedspsykologi; henvendelse fra gruppe af psykologer hhv. DP
vedr. presse
Vi har fået henvendelse fra en gruppe psykologer, der gerne vil gøre opmærksom på
sundhedspsykologi (børn) og senfølger efter Covid. Deres henvendelse er sendt ubearbejdet videre
til medlemmerne af DSS.
DSS ønsker også at gøre opmærksom på, at vi opfatter senfølgeproblematikken som et væsentligt
sundhedspsykologisk anliggende. Hanne Würtzen har gjort DP opmærksom på dette, men vi kan
overveje yderligere tiltag. Punktet tages op på næste møde.
4. Nyt fra selskabsrådet – herunder incl. frist for fremsættelse af nye forslag til
arbejdsprogram 15/5 (se bilag) hhv. nyt møde 7-8/5
Vi fremskynder næste møde med specielt henblik på at drøfte dette planlagte to-dages møde i
selskabsrådet.
5. Post fra DP – herunder def. af rehabilitering, NKR hovedpine, invitation til
neuropsykologisk konference.
Orienteringspunkt

6. Invitation til tekster om kroniske smerter
Vi har modtaget en invitation fra Alt om Psykologi til at skrive en artikel om kroniske smerter. Der
er lidt blandede holdninger til relevansen af dette medie, men det besluttes at Lisbeth Frölich vil se
på omskrivning af en tidligere tekst om emnet i samarbejde med Hanne Würtzen.
Der er ligeledes kommet en opfordring fra FAKS (foreningen af kroniske smertepatienter) om at
skrive en tekst om smerte og depression, vist nok til deres medlemsblad. Hanne Würtzen lover at gå
videre med dette.
7. Planer vedr. aktiviteter (forslag fra medlemmer, opfølgning tidl. Aftaler)
Der rejses forslag om, at DSS – meget gerne i samarbejde med DP rejser en medlemsdebat
omkring, hvordan vi som psykologer forholder os til begrebet ”funktionelle lidelser” - og til den
danske kodning af lidelserne med særlig dansk diagnosekode. DSS finder, at der er tale om en
aktuel sundhedspsykologisk problematik, og vi er klar over, at der blandt psykologer ikke er
enighed om begrebet. Netop derfor finder vi det nødvendig med en klar, åben og transparent debat
om begrebet blandt psykologer, og denne må gerne være initieret af DSS.
Styrelsen har ingen fornemmelse af, hvordan danske psykologer generelt orienterer sig, men ved at
der også blandt psykologer findes helt modsatrettede holdninger. Som debatten hidtil har været ført,
har det været lægerne, der har ført ordet, men det er i alle højeste grad også en problemstilling, der
vedrører næsten alle psykologers arbejde, herunder psykoterapi, neuropsykologi, børnepsykologi
mv.
Hvis der arrangeres et større møde, er et forslag til oplægsholder praktiserende lægers formand
Anders Bierch.
Punktet tages op igen på næste møde.
8. EVT
Kursusplanerne ligger lidt stille, idet de mest udarbejdede forslag var håndholdt af det udgåede
styrelsesmedlem, Louise.
Vi trænger hårdt til initiativer på dette område. Beate fremfører forslag om et kursus i
attestskrivning, og vi håber at få liv i de gamle planer om smertepsykologi, der allerede er
forhåndsgodkendt af DP, men som er strandet ved henstillingen om, at undervisere ikke må sidde i
styrelsen af det arrangerende selskab. Hanne lover at tage dette forhold op i DP for at få en konkret
afklaring.
Kalender for DSS-styrelsesmøder foråret 2021
28.april 2021: der er planlagt dette ekstraordinære møde, så vi kan nå de mange udskudte punkter.
Mødet planlagt til 3 maj er aflyst. Dagsordenforslag: Diskussion af papir fra selskabsrådet, Covid
senfølgeproblematikken-initiativ fra DSS?, kommende kurser, muligt debatarrangement om
”funktionel” , supplement med styrelses-associeret person.
Der er booket lokaler i DP 3 maj – skal aflyses

9. juni kl 16:30: Styrelsesmøde, forhåbentlig fysisk????
30. september: Der er booket lokale i DP. Indhold?

