
 

 

Referat fra Hospitalssektionens Styrelsesmøde, tirsdag d. 14.4.2015  

kl. 13-15. 
 

Sted: DP's lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 

 

Til stede: Thomas Iversen, Karen Aage, Ane-Kristine Klemmensen. 

Afbud fra: Lisbeth B. Jensen; Hanne U. Engbjerg. 

 

 1. 

Kursusvirksomhed. 

I kølvandet på tidligere kursussucces udbyder HS i september måned 2015 2 x 2-dages workshop 

om Cognitive Processing Therapy (CPT)  med ph.d. og psykolog Candice Monson. Den ene 

workshop er “solgt” i sin helhed til fast pris til Klinik for OCD og Angstlidelser, Risskov, Re-

gion Midtjylland og afholdes d. 28.-29. september. Den anden workshop afholdes i København 

d. 24.-25. september. Annoncering til Københavner-workshoppen er i gang, og de første 

tilmeldinger er på plads. 

D. 30. september afholder HS desuden en gæsteforelæsning med Candice Monson i Aarhus, der 

er åben for Foreningens medlemmer, samt for studerende. Emnet ved gæsteforelæsningen er 

inddragelse af pårørende/partner i CPT. 

 

Det indskærpes, at de kurser, som HS udbyder i egenskab af decentral enhed under DP,  afholdes 

under fagnævnenes retningslinjer for specialistgodkendelse. 

 

 
 

2. 

Temadag og GF 2015. 

Afholdes d. 30. november 2015 i DP’s lokaler i Stockholmsgade. Emne er undervejs. 

 

3. 

Psykologer i somatikken. 

Der er overvejelser i HS omkring, at DP’s aktuelle politiske mærkesager, fx inden for psyki-

atrien, risikerer at marginalisere andre aktuelle problemstillinger og medlemmer inden for HS, fx 

ansatte på de somatiske afdelinger. HS vil igen opfordre Bestyrelsen til at have mere fokus på 
disse medlemsgrupper og forhold. 

 

 

4. 

Fyraftensmøde. 

I forlængelse af DP's aktuelle mærkesager omkring diagnosticering, behandlingsansvar og 



 

 

psykiatrilov planlægges et gratis fyraftensmøde d. 4. juni kl. 17-20 i foreningens lokaler i Stock-

holmsgade om, hvordan man indretter sig organisatorisk i forhold til ledelsesansvar læge/psyko-

log imellem i det offentlige (psykiatriske) behandlingssystem versus de private behandlingsin-

stitutioner.  Oplægsholdere er chefpsykolog Mads Klemmensen fra Behandlingsskolerne og 

afsnitsledende psykolog Ann-Colleen Nielsen fra Psykiatrisk Center Ballerup. Chefkonsulent Ni-

els Kjeldsen fra DP deltager. Annoncering er i gang. 

 

 
5.  

Overenskomstforhandlingerne. 

Overenskomstforhandlingerne blev godkendt med et stort flertal. HS er tilfredse med realløns-

stigningerne for medlemmerne. Øvrige oplysninger om aftalens indhold findes på DP’s hjemme-

side. 

 

6.  

Samarbejde og patientbehandling inden for psykiatrien. 

HS diskuterede den nyligt publicerede artikel af psykolog Dea Seidenfaden i Dagens Medicin: 

“Ja, psykiatrien har brug for alle gode kompetencer”, der betoner vigtigheden af en klinisk vinkel 

på det tværfaglige samarbejde for at sikre bedst mulig patientbehandling - ikke mindst efter lan-

ceringen af specialpsykologuddannelsen.  

 

Link til artiklen: 

 http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/ja-psykiatrien-har-brug-for-alle-gode-kompetencer/. 

 

 

7. 

Kommende styrelsesmøder: 

Kommende møde i HS-styrelsen er aftalt til d. 18. maj 2015 kl. 16-18 i foreningens lokaler i 

Stockholmsgade i Kbh. 

 

 

Referent: Ane-Kristine West Klemmensen 

http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/ja-psykiatrien-har-brug-for-alle-gode-kompetencer/

