Referat af 12. møde i forretningsudvalget tirsdag den 19. september 2017
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roit‐
mann.
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt med tilføjelse af to nye punkter: 4.a. Godkendelse
af vedtægtsændringer for Netværk for yngre psykologer og 4.b. Godkendelse af oprettelse af Selskab for
specialpsykologer.

2. Godkendelse af referat af 11. møde i forretningsudvalget 22. august 2017
Referat af 11. møde i forretningsudvalget 22. august blev godkendt.

3. Ansøgning om midler til analyse om dynamiske effekter af sociale indsatser
Forretningsudvalget godkendte en ansøgning fra tænketanken Cevea om at yde en støtte på 30.000 kr. til
brug for en undersøgelse af de positive samfundsøkonomiske konsekvenser af sociale indsatser målrettet
unge, som har til formål at vise at finansministeriets regnemodel godt kan medtage gevinster af sociale‐ og
sundhedsindsatser. FU lagde vægte på at det for psykologer som fagstand vil være en stor fordel at de af‐
ledte samfundsøkonomiske effekter medregnes. Midlerne tages af rådighedssummen.

4. Ansøgning om DP’s finansiering og samarbejde om fire fyraftensmøder
Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra et medlem, Lone Gottenborg Andersen, som via fire fyr‐
aftensarrangementer i foråret 2018 for psykologer, psykologstuderende og andre interesserede akademi‐
kere ønsker at sætte fokus på tidsånden og dens betydning for behandlere. Der var ansøgt om 60.000 kr. til
fuld finansiering af arrangementerne.
Forretningsudvalget fandt at der var tale om et spændende og relevant initiativ. Selv om det ikke ligger in‐
den for DP’s kerne interesseområde, besluttede forretningsudvalget at DP kan støtte forslaget, men i et
mindre omfang end der var ansøgt om: DP yder økonomisk støtte til afholdelse af ét af de fire gratis arran‐
gementer, efter initiativtagerens eget valg. Arrangementet er kun for medlemmer af DP og støtten dækker,
at DP stiller et gratis lokale til rådighed og betaler for deltagernes forplejning (kaffe/te og kage). DP sørger
for at fyraftensmødet oprettes som arrangement i DPs system, sådan at tilmelding kan ske via Mit DP på
hjemmesiden. FU forudsatte endvidere, at oplægsholderen honoreres efter DP’s almindelige undervisnings‐
satser og at initiativtageren selv står for annoncering af arrangementet fx på den lukkede Facebook side.
DP’s omkostninger indgår i DP’s budget for 2018.

4.a. Godkendelse af vedtægtsændringer for Netværk for yngre psykologer
Forretningsudvalget godkendte ændringen af netværket for yngre psykologers vedtægter § 7, sådan at der
nu kan være op til 8 suppleanter af netværkets styrelse.

4.b. Godkendelse af oprettelse af Selskab for specialpsykologer
Forretningsudvalget godkendte oprettelsen af et nyt fagligt selskab for specialpsykologer under Dansk Psy‐
kolog Forening, med den bemærkning at selskabets titel i stedet for ”Specialpsykologisk Selskab” bør være
”Selskab for specialpsykologer i psykiatrien under Dansk Psykolog Forening”.
Forretningsudvalget havde ikke yderligere bemærkninger til forslaget til vedtægter for selskabet.

5. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at der var foretaget følgende udpegninger:





Janni Niclasen til ekspertgruppe vedr. måling af mental sundhed i Sundhedsstyrelsen
Ole Jakob Storebø til opdatering af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af
ADHD hos børn og unge i Sundhedsstyrelsen
Ingeborg Farver Vestergaard til opdatering af NKR for rehabilitering af patienter med KOL i Sund‐
hedsstyrelsen
Lars Brunbech til NKR for behandling af Menières ‐ udpegning af arbejdsgruppemedlem i Sundheds‐
styrelsen

Laila Øksnebjerg, Kim Carlsen, Gry Møller Madsen og Althea Larsen til to arbejdsgrupper for nationale klini‐
ske retningslinjer for demens i Sundhedsstyrelsen.

6. Forberedelse af 14. møde i bestyrelsen, 29. september 2017, klokken 9:00 – 15:00
Forretningsudvalget gennemgik dagsorden for forberedte 14. møde i bestyrelsen.

7. Forberedelse af møde i Formandskollegiet 29. september 2017, klokken 15:00 – 19:00
Forretningsudvalget forberedte formandskollegiemødet den 29. september og fastlagde program og mate‐
riale der sendes ud inden mødet og forberedte processen for mødet.

8. Eventuelt
Ikke noget.
Referat: Marie Zelander

