DSS styrelsesmøde 28. 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. Fagnævnet – kursusudvalget
Det sundhedspsykologiske fagnævn har gennem et stykke tid manglet et medlem, men det er endnu
ikke hørt, hvilke overvejelser, der har ført til fra DPs side. Vi går ud fra, at der skal udpeges et nyt
medlem, der også kan varetage sundhedspsykologien i kursusudvalget.
Hanne påtager sig at skrive til DP om, hvad der påtænkes af initiativer. Desuden er det blevet klart,
at det ikke er nogen i styrelsen muligt at finde regler for, hvor længe en periode i fagnævnet og
hvordan procedurer er omkring udpegning/fratrædelse mv., hvorfor vi også må udbede ods
retningslinjerne herfor.
3. Supervisorlisten på hjemmesiden
Et medlem har spurgt om vedkommende kan figurere på supervisorlisten inden endelig
godkendelse. Listen er for godkendte supervisorer, men styrelsen finder, at listen kan
trænge til en opdatering, bla. således, at fagnævnet giver automatisk besked om optagelse
på listen, når der gives en godkendelse. Det fører til en debat om dele af hjemmesiden.
Vedtaget: Beate søger at rydde op og få tydeligt ud-daterede websider slettet. Der stiles
efter en liste over supervisorer, der alene består af link til deres hjemmeside, således at det
kun er deres hjemmeside, der behøver opdatering og det ikke er DSS ansvar. Beate vil
derudover skrive til alle godkendte supervisorer og bede dem om et sådant link, således at
det er den samlede oversigt over godkendte supervisorer, der fremgår af listen.

4. Kommende kurser
Situationen med de manglende kurser i specialist-modulet er blevet lysende klar, og styrelsens
opgave med at arrangere kurser skal opprioriteres i den kommende periode. Denne gang ser idelisten således ud:
Louise Svendsen: Erklæringsskrivning og attester (Beate går videre med det)
Mia Skytte O’Toole: CBT og pårørende (Beate går videre med det)

Eric Garland: Mindfulness (og nedtrapning/andet speciale) (Hanne går videre med
det)
Mindfulness og eating (MB-eat): Lisbeth Frölich
Covid senfølger / ME: Svensk/norsk oplægsholder. Peter går videre med det

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!
5. Tanke om arrangement/debat/tematik omkring psykologers orienteringer i debatter
omkring ”funktionelle lidelser”
Området er centralt for næsten alle forgreninger i DP, debatten har været ført alene i
lægeverdenen/sundhedsstyrelsen uden officiel indkaldelse af psykologer. Styrelsen finder det
rimeligt, at DP inddrages som faglig organisation, og at der skabes et forum hvor debatten kan tages
set med psykologiens perspektiver.
Det vedtages, at Peter skriver en synopsis, der kan tjene til en DSS henvendelse til Magasinet P om
et temanummer. Det vil herefter være muligt for DP mere centralt at følge op på sagen.
6. Suplement af aktive medlemmer i styrelsen
Foreløbige sonderinger har ikke båret frugt. Der gås videre: Charlotte Glintborg (Ninna spørger),
andre navne Torben (Hannes kontakt) og evt Pernille Bidstrup for at medinddrage kræftområdet.
7. Diskussion af kommende møde 7 maj mellem DPs bestyrelse og formandskollegiet.
Punktet blev diskuteret længe og grundigt. Det er DSS opfattelse, at samordningen mellem DP som
organisation og de decentrale enheder gennem de sidste år har fungeret meget utilfredsstillende og
at der mangler klare retningslinjer, procedurer og transparens i forholdet. Det har fx ikke på noget
tidspunkt været muligt for DSS fra centralt hold at indhente en gældende og opdateret medlemsliste
eller få hjælp til overblik over de helt grundlæggende procedurer omkring medlemskontingent.
Administrationen af dette er nu overtaget af DP centralt, men er åbenbart alvorligt forsinket, og det
er ingen udmelding eller kommunikation fra DPs side om dette. Det synes nedprioriteret, at det
fuldstændige nødvendige, faglige arbejde der foregår i de decentrale enheder er fuldstændigt

bærende for DPs faglige virke omkring efteruddannelser og autorisationer og alle foreningens
faglige funktioner ag ansvar. Forholdet mellem DP som organisatorisk enhed og faglig enhed bør
diskuteres mhp på at få større klarhed over de forskellige funktioner, deres placering i foreningen og
deres relationer til hinanden.
Det vedtages, at Hanne opsamler de mange punkter og frustrationer fra diskussionen og forsøger at
fremføre dem på mødet. Det er dog uklart, hvilke dagsordenspunkt, de bedst vil kunne høre under.
8. Breve fra medlem om støtte til konkret projekt
Punktet diskuteres detaljeret, og styrelsen er enige om, at den ikke kan gå ind i nogen form for
kvalitetsvurderinger af enkelte projekter, da det ligger uden for styrelsen formål og virke som
beskrevet i vedtægterne.
9. Evt
Vi mangler koderne til bestilling/afbestilling af lokaler i DP. Beate spørger Louise efter dem
Beate har derudover været hjemmesiden igennem for fejlagtige mailadresser og rettet dem til.
Tusind tak!
Kalender for DSS-styrelsesmøder foråret 2021
10. juni kl 16:30 virtuelt møde
Dagsordenforslag indtil videre: Videre diskussion af mødet mellem DPs bestyrelsen og
formandskollegiet. Kursus-opdatering. ”Funktionelle lidelser”. Supplement af styrelsen
opfølgning. Efterårets mødekalender.
Der er booket lokaler i DP 3 maj og 11. juni – skal aflyses
9. september kl 16:30: Fysisk møde i Nyborg (Nina arr)
30. september: Der er booket lokale i DP. Indhold?

