Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 9.9.2021.
Fysisk møde i Nyborg

Til stede: Lisbeth Frölich, Nina Rottmann, , Ingeborg Farver Vestergaard Beate Vesterskov (på
barsel, online) og Peter la Cour (referent). Afbud: Hanne Würtzen
1. Styrelsens sammensætning
Styrelsen har spurgt Ingeborg Farver Vestergaard om at indgå som ressourceperson i
styrelsesarbejdet, da vi mangler et medlem i styrelsen. Hun har accepteret, og styrelsen
byder hende meget velkommen.
Der er stadig plads til endnu en person som 2. suppleant.
2. Medlemsoversigt og opkrævning
Det er med stor frustration, at styrelsen erfarer, at den planlagte centrale opkrævning og
registrering af selskabskontingent og medlemmer ikke implementeres i år. Vi fik besked på
at indstille vores kontingentopkrævning i januar, men her efter sommerferien må vi så i gang
igen.
Styrelsen beslutter, at vi ikke genoptager den gamle PBS-ordning, men at vi beder
medlemmerne om at overføre kontingent direkte til bankkontoen. På den måde får vi både
navn og dato og er i stand til selvstændigt at få ryddet endelig op i medlemslisten.
3. Supervisorlisten
Beate har tænkt over opdateringen af supervisorlisten på vores hjemmeside, og det vedtages,
at der sigtes efter to lister på siden: En liste for dem, der er specialister i både
sundhedspsykologi og supervision og en liste for dem, der er specialister i
sundhedspsykologi og tilbyder supervision uden at være specialist i supervision. Det er
alligevel fagnævnet, der skal godkende en given supervisor i relation til
supervisionsopgaven.
Beate skriver et medlemsbrev om ændringen og opfordrer medlemmer, der er specialister til
at melde sig som supervisorer på listen.
4. Alt om Psykologi
Lisbeth og Hanne arbejder på at udfærdige et manuskript om kroniske smerter, som der er
anmodet om.

5. Forespørgsler:
Der er fra DPs side anmodet om mulig høringsudtalelse om retningslinjer for fødsler i region
syd. Styrelsen har ingen bemærkninger.
Der er ønskes udpegning af medlem til NRK omkring børn og melatonin. Styrelsen finder
andre faglige selskaber mere selvskrevne til opgaven.
6. Kurser
Vores planer om kursus med Thomas Jønsson om tværfagligt arbejde allerede i efteråret
virker urealistisk i forhold til at kurset formentlig først er godkendt om et par måneder. Vi
beslutter derfor at udsætte det til foråret 2022. Der skal laves en annonce for kurset til brug
for DPs kursusside, men den kan først laves endeligt færdig, når vi ved hvilke
specialistmoduler, kurset kan forhåndsgodkendes til.
Vi planlægger et kursus i erklæringskrivning i efteråret 2022, og Beate er tovholder på dette.
7. Kursusønsker
Vi har tidligere talt om at skrive et medlemsbrev og spørge om ønsker til kurser. Beate
tilbyder at formulere sådan et brev og sende det ud.
8. Brevet til Magasinet P
DSS’s brev med opfordring til et temanummer af Magasinet P om ”funktionel lidelse” er
strandet i det uvisse. Vi beslutter at forsøge en gang til med den nye redaktør. Peter
genfremsender brevet til Hanne, der som formand formidler det videre.
Der er dog endnu ikke annonceret, hvem der er nuværende eller kommende redaktør.
9. Fagnævnet
Styrelsen har været undrende over den manglende kommunikation fra DPs side omkring
vores fagnævn, der har været ufuldstændigt i over ½ år.
Vi erfarer imidlertid at DP ønsker at andre regler og procedurer, så de traditionelle fagnævn
bliver afskaffet og erstattet af et centralt nævn. Forslag til disse ændringer er til vedtagelse
ved kommende generalforsamling i DP.
Vi afventer og ser, hvad der sker.
Kalender for DSS-styrelsesmøder efteråret 2021
30. september: Der er booket lokale i DP. Det skal aflyses.
7. oktober kl 19:30 (Virtuelt møde)
11. november kl 19:30 (Virtuelt møde)
16. december kl 17:00? Fysisk møde

