DP Hospitalssektionen
Generalforsamling 30.11. 2015.
Sted: DP’s lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø. kl. 16.10.
Referat:
1. Valg af dirigent: Ane-Kristine Klemmensen.
2. Fastsættelse af forretningsorden: Godkendt iht. alm. standard.
3. Beretning om sektionens virksomhed: HS har løbende holdt styrelsesmøder. HS har
deltaget i DP’s overordnede arbejde med udpegning til 5 arbejdsgrupper under SST,
idet HS har indstillet kandidater til mange relevante områder, for udarbejdelse af
nationale kliniske retninglinjer. HS har deltaget i møder i Løn- og
Stillingsstrukturudvalget og herunder arbejdet med implementering af
specialpsykologuddannelsen. HS har desuden deltaget i Formandskollegiets møder,
bl.a. med fokus på at sikre og forbedre psykologfagligheden inden for somatikken,
herunder arbejdes der aktuelt på at få dette punkt på DP’s arbejdsprogram for de
næste 4 år. HS er desuden repræsenteret i arbejdsmiljøudvalget. HS har afholdt et
velbesøgt fyraftensmøde i juni måned om psykologen som leder i det offentlige versus
det private behandlingssystem. Inspireret af vellykket årsmøde i HS i 2013, har HS
ligesom i 2014 afholdt en 2-dages workshop i Kbh. i september om Cognitive
Processing Therapy (CPT) med ph.d. Candice Monson, og i samarbejde med Region
Midt arrangeret et tilsvarende kursus i Århus. HS har i samarbejde med Candice
Monson iværksat oversættelse af arbejdspapirer til CPT-manualen fra engelsk til
dansk.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab: Regnskabet for 2014 er fremlagt og viser et overskud på
kr. 120.639,54. Budgetforslag for 2016 blev fremlagt. Driftsbudgettet blev godkendt.
5. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner: Til styrelsen genvalgtes:
Thomas Iversen, Risskov
Hanne Urup Engbjerg, Region Midt, Regionshospitalet Viborg, børneafdelingen.
Karen Aage: Region H, Psykiatrisk Center Hvidovre.
Som nyt styrelsesmedlem valgtes:
Line Engel Clasen, Region H. RH, Center for Seksuelle Overgreb.
Følgende styrelsesmedlemmer genopstillede ikke:
Lisbeth Böttsauw, Region H, Psykiatrisk Center Hvidovre.
Ane-Kristine West Klemmensen, Region Hovedstadens Psykiatri, Den Centrale
Visitation.
Det blev vedtaget, at Styrelsen kan indstille og vælge nye styrelsesmedlemmer i
løbet af året og ikke blot til GF.
6. Evt.
Der var ingen punkter til eventuelt.
Næstkommende styrelsesmøde blev fastsat til: 1.2.2016 kl. 16.30 i DP’s lokaler i Kbh.
På styrelsens vegne afgående styrelsesmedlem
Ane-Kristine West Klemmensen

