Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 27.1.2022.
Virtuelt møde

Til stede: Beate Vesterskov (på barsel, online), Lisbeth Frölich, Nina Rottmann, Ingeborg Farver
Vestergaard og Peter la Cour (referent). Afbud fra Hanne Würtzen
1. Møde i formandskollegiet
DP har indkaldt til møde i formandskollegiet. Det aftales at Peter la Cour deltager på DSS
vegne.
2. Indstilling til arbejdsgruppe om tværfaglig behandling af epilepsi
Styrelsen er sent ude i forhold til den meget korte frist, der er givet. Styrelsen ønsker at
indstille Nina Dam, der bedes om selv at skrive til DP, hvis hun er interesseret. Det er senere
meddelt, at hun ikke har vist sig interesseret. Styrelsen har derudover kendskab til relevant
faglig viden hos Anne Wagner Jacobsen, som vi ikke når at spørge, men navnet er
videregivet til DP.
3. Kurser
Beate har taget en række initiativer og er kommet videre med følgende
Det planlagte kursus med Louise Svendsen er kommet i klemme, idet der pt kun er 1 kursist
tilmeldt på trods af, at kurset er gratis for medlemmer af DSS. Vi regner bestemt med, at det
skyldes en for kortsigtet og smal annoncering og at den aktuelle Coronasituation gør, at alle
er tilbageholdende overfor kurser med fysisk fremmøde. Derfor udsættes kurset til først i
juni måned. Det er stadig gratis for medlemmer, mens det for ikke-medlemmer koster 1500
kroner. Kurset tænkes afholdt på Nyborg Strand
Thomas Jønsson-kurset afholdes efter planen også på Nyborg Strand 28-29 april. Også her
er der få tilmeldte, pt kun 4, men i venter at flere kommer til. Lisbeth lover at udfærdige en
annonce til de sociale medier.
Kursus med Rikke Fristed om Sex og somatisk sygdom afholdes 7 september på Nyborg
Strand. Der lægges op til at det bliver et fælles kursus med Selskab for Palliation.
4. Nye kursusplaner
Det fortælles, at der af et af de andre selskaber er afholdt kursus i form af et webinar af en
times varighed, der lå på en arbejdsdag sidst i arbejdstiden.
Den kursusform vil vi også gerne afprøve, og gerne med et kursus om stofskiftelidelser.
Ingeborg lover at finde en dato og opstille en annonce.

5. Det planlagte møde med Selskab for Palliation
Vi enes om følgende forslag til dagsorden:
Præsentation for hinanden
Hvor giver det mening at slå kræfterne sammen?
Er det en ide at afholde fælles Årsmøde og tilhørende generalforsamlinger – fx før og efter?
Konkret invitation til fællesskab om Rikke Fristed-kurset
Drøftelse af andre fælles kursusideer
6. Eventuelt
DSS har været i kontakt med vores sygemeldte formand.
Kalender for DSS-styrelsesmøder 2021 og 2022
22. februar: Virtuelt møde med Selskab for Palliation om mulige fremtidige fællesarrangementer.
24. februar 2022 kl 18:00: Fysisk møde hos Lisbeth, Vesterbrogade 56 kl 18:00
31. marts 2002 virtuelt møde
5. maj 2022 virtuelt møde
30. juni evt fysisk møde?
Lokaler i DP er bestilt således:
Medlemsmøde og GF 2022:
Medlemsmøde og GF 2023:

30. september 2022 booket fra kl 16:30
22. september 2023 booket fra kl 14:00

Forslag til dagsordenspunkter til de næste gange:
Fælles epikrise med almen praksis?
Kurser

