
 

DSS styrelsesmøde 10. juni 2021. Virtuelt møde over Teams 

 

 

 

Til stede: Hanne Würtzen, Lisbeth Frölich, Nina Rottmann og Peter la Cour (referent). Barsel:  

Beate Vesterskov 

1. Nærhospitaler 

Hanne orienterede om sit møde i SST om nærhospitaler. Mødet var ledet af Helene Probst, 

og strukturen i mødet var løs. Det er tale om en ide med 10-20 steder i landet, hvor man 

ønsker at samle alle de ambulatorier mv, der ikke længere ønskes placeret på de nye 

sygehuse – ordet ”nærhospital” var måske ikke rigtigt valgt, dels fordi det ikke var et 

hospital og dels fordi det ikke var nær på mange med kun 10-20 lokalisationer. Hanne 

argumenterede som aftalt for en normering af psykologer (sundhedspsykologer) der 

muliggjorde et fagligt miljø med uddannelsesforpligtelser og faglig udvikling. 

Synspunkterne vandt støtte fra Almen Medicin, og vi lægger op til et muligt samarbejde 

med DSAM i det videre forløb. Hanne har desuden en ide om udvikling af en 

sundhedspsykologisk epikrise, der kan forbedre samarbejdet med de praktiserende læger i al 

almindelighed, og som kunne have debut i forbindelse med ”nærhospitalerne”.  

2. Referat fra mødet mellem DP og formandskollegiet (de faglige selskaber) 

Mødet var både stort og langt. De faglige selskaber gav udryk for en del frustrationer, 

svarende til DSS’s frustrerende erfaringer bl.a. omkring medlemskontingenter og 

medlemslister. Det blev meddelt, at der skal spares en million kroner på sektorerne. En del 

af diskussionen refereredes, og Hanne rundsender et papir fra Psykoterapeutisk Selskab til 

yderligere kommentarer om samarbejdet mellem DP og sektorerne, inden hun sammenfatter 

en reaktion fra DSS. Vi skal svare Hanne med kommentarer inden 20 juni. 

3. Vores logo 

Hanne orienterer om, at vi faktisk har et logo, og at det skal bruges mere! Peter sørger for en 

brugbar kopi til brevhoveder mm. En brugbar digital version er sat ind i dette referat. 

4. Indstillinger: patientklagenævnet 

DSS ønsker at indstille Helena Almind Jansen. Hanne har spurgt og Helene har accepteret 

indstillingen. 

5. Nyt om styrelsesmedlemmer. 

Beate er på barsel, som styrelsen består reelt nu kun af fire personer. Charlotte Glintborg er 

blevet spurgt af Nina, men har takket et nølende nej. Mina spørger om hun vil være 

interesseret i en løsere tilknytning. 

Torben fra Køge (Hannes kontakt) skal spørges af Hanne 



Ingeborg Farver Vestergård spørges af Lisbeth. 

 

6. Brevet til Magasinet P 

DSS’s brev med opfordring til at temanummer ”funktionel lidelse” er strandet i det uvisse. 

Ulrikke Moustgaard meddelte først i juni, at hun stoppede jobbet sidst i juni og derfor ikke 

kunne gå videre med forslaget (?), og en videresendelse til den ansvarshavende redaktør har 

ført til et absolut henholdende svar, der ikke kan pege på videre forløb. Det lader til, at vi må 

afvente tiltrædelse af ny redaktør efter 1 juli, inden vi atter kan kommunikere med vores 

fagblad. 

7. Alt om Psykologi 

Vi er blevet opfordret til at skrive en tekst om kroniske smerter til AOP. Lisbeth vil 

fremsende tekstforslag, som vi andre skal kigge på og kommentere på, hvis det er brugbart. 

8. Supervisor-listen 

Beate har påtaget sig at ”rydde op” i supervisorlisten på hjemmesiden, hvilket har ført til 

forskellige spørgsmål og forespørgsler. Styrelsen opridsede retningslinjerne:  

Man kan kun stå på listen over godkendte supervisorer, hvis man er godkendt. Godkendte 

supervisorer behøver ikke at være specialister i sundhedspsykologi. Alle specialister i 

sundhedspsykologi kan bruges som supervisorer. 

Vi kan evt spørge på næste generalforsamling, hvorvidt der er behov for en supplerende liste 

over ikke-godkendte supervisorer. 

9. Fagnævnet 

Vi bliver nødt til at rykke for at få afklaring om DPs aktiviteter ifm supplering af det 

sundhedspsykologiske fagnævn, der igennem temmelig lang tid kun har haft to medlemmer. 

Vi har ikke indtryk af, at DP har foretaget sig noget i den anledning, hvis de har, er det i alle 

tilfælde ikke kommunikeret. Vi skal samtidig bede om almindelige retningslinjer for valg til 

fagnævn og konstitueringsperioder. Hanne påtager sig opgaven med at skrive til formanden 

og/eller direktøren. 

10. Kurser 

”MB-eat” – Lisbeth har skrevet og spurgt en kursusleder, men endnu ikke modtaget svar. 

Svend Åge Madsen foreslået og skal spørges om et kursus i 2021. Lisbeth påtager sig 

opgaven med at skrive til ham 

SJ. Linton (svensk søvnekspert) foreslås igen, denne gang til et billigere webkursus på 

Zoom. Hanne påtager sig at skrive til ham. 

11. Orientering: Henvendelse omkring manglende krisepsykolog på Herlev Hospital 

En Covid-19 intensiv-indlagt patient og pårørende på Herlev Hospital bad om samtale med 

krisepsykolog, men det kunne ikke bevilliges. Sagen egner sig godt til fagpolitisk 

argumentation for, at der skal være psykologer på somatiske hospitaler. 

Kalender for DSS-styrelsesmøder efteråret 2021 

9. september kl 16:30: Fysisk møde i Nyborg (Nina arr)  

30. september: Der er booket lokale i DP. Det skal aflyses. 



7. oktober kl 19:30 

11. november kl 19:30 

9., december kl 19:30 

 


