
Hospitalssektionen; Generalforsamling d. 30.11.2017  
 
Dagsorden 
 

a. Valg af dirigent:  

 

Nanna Lihn 

 

b. Fastsættelse af forretningsorden:  

 

Intet.  

 

c. Beretning om sektionens virksomhed:  

- Hanne fremlægger:  

Hospitalssektionen har interne repræsentanter i løn- og stillingsstrukturudvalget, 

arbejdsmiljøudvalget, arbejdsgruppe om sundhedspsykologi, ekstern deltager i 

baggrundsgruppen for psykiatri.  

Formanden har deltaget i Formandskollegiemøderne, som de seneste gange har handlet 

om forberedelse arbejdsprogram til kommende GF 2018. 

Vi har indstillet repræsentanter til diverse arbejdsopgaver herunder opdatering af NKR etc.  

Vi har responderet på høringssvar. 

Formanden har derudover deltaget i møde om OK18, Aktivt medlemskab, fælles møde 

med arbejdsmiljøudvalget og Løn – og stillingsstrukturudvalget. Formanden har endvidere 

været i arbejdsgruppen om sundhedspsykologi. Ved GF 2016 var vi med til at sikre, at 

denne arbejdsgruppe blev oprettet mhp at skabe opmærksomhed på behovet for flere 

psykologer i somatikken, men der er ikke kommet det ønskede resultat ud af 

arbejdsgruppens arbejde. Fokus blev væsentlig mere snævert end ønsket. 

 

Der har været afholdt 2-dags workshop med Candice Monson under temaet Incorporating 

Significant Others to Maximize PTSD Assessment and Treatment.  

Derudover afviklet Årsmøde 2017 

Kommende arrangementer:  

Styrelsen har drøftet af afholde fyraftensmøder om forhandlingsteknik gerne både i Århus 

og København.  

Styrelsen har også tanker om at afvikle fyraftensmøder både i Århus og København, hvor 

medlemmer i gang med forsknings og formidlingsmodulet kan komme og holde oplæg.  



 

Derudover planlagt: 

2-dages workshop med Rikke Kjeldgaard: 

Den fleksible og medfølende terapeut 

2-dages workshop med Christina Schlander                                   

Compassion focused therapy 

 

Der er planer om en Facebookgruppe for Hospitalssektionens medlemmer.  

Under møde om Aktivt medlemskab har Hanne Engbjerg foreslået, at nye medlemmer, 

orienteres om der sektionstilhørsforhold ifa, en slags ”velkomstpakke”.  

-  Nanna Lihn fremlægger fra Arbejds- og miljøudvalget (stadig selvstændigt udvalg) 

-  Anne Sofie fremlægger fora Løn &Stillingsstrukturudvalget (OK18) 

d. Aflæggelse af regnskab.  

Hanne Engbjerg fremlægger. Regnskabet godkendes.  

e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.  

Godkendes, dog med forslag om et mindre overskud, så der ikke tilbageføres så mange 

midler, fx ved at udbyde billigere kurser, hvor underskuddet så dækkes af sektionen.  

f. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner.  

Gamle medlemmer som genopstiller og vælges: Hanne Engbjerg, Nanna Lihn, Anne-Sofie 

Håck Olesen og Line Engel Clasen.  

Nye medlemmer som vælges: Signe Rysbjerg Møller og Mette Toelberg Ranner Madsen.  

To andre har skriftligt vist interesse for at stille op som styrelsesmedlemmer, men de er 

ikke til stede ved Generalforsamlingen og har heller ikke givet udtryk for at stille op 

absentia. 

 

g. Eventuelt.  

 

Thomas Iversen takkes for 35 tro års tjeneste i Styrelsen. Også tak til Karen Aage for sit 

engagement i styrelsen gennem flere år. Hun ønsker ikke at genopstille. 

  

I. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog 



Forenings kommende generalforsamling.  

 

Da samtlige tilstedeværende nu er medlemmer af Styrelsen vil dette punkt tages 

op til næste styrelsesmøde.  

 

II. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog 

Forenings bestyrelse og nævn.  

Da samtlige tilstedeværende nu er medlemmer af Styrelsen vil dette punkt tages 

op til næste styrelsesmøde, som planlægges til 10.1.18 kl 16.30-19. 

Signe vil deltage i formandskollegiemødet fredag d. 19.1.18, da Hanne ikke kan 

deltage.  

 

Referent Line Engel Clasen   


