Referat af 13. møde i forretningsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017
klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming og Nikolai Cerisier Roitmann
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat)
Afbud fra: Arne Grønborg Johansen

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 12. møde i forretningsudvalget tirsdag den 19. september 2017
Referat af 12. møde i forretningsudvalget tirsdag den 19. september 2017 blev godkendt.

3. Ansøgning om økonomi til deltagelse i møder i Sundhedsstyrelsen med henblik på forberedelse af
Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) fra Selskab for Misbrugspsykologi
Forretningsudvalget behandlede ansøgningen fra selskab for misbrugspsykologi om dækning af transport‐
udgifter i forbindelse med møder i henholdsvis DP og Sundhedsstyrelsen om eventuelle nye NKR på mis‐
brugsområdet.
Forretningsudvalget besluttede, at selskabet selv må dække transportudgifterne, da der var tale om sel‐
skabsaktiviteter og ikke om opgaver, hvortil selskabets repræsentanter var udpeget af DP.

4. Udpegninger til EFPA’s Boards, Standing Committees og Task Forces
Forretningsudvalget forberedte indstillingen til bestyrelsen om udpegninger til EFPA’s Boards, Standing
Committes og Task Forces for perioden 2017 ‐ 2019. Forretningsudvalget fandt at bestyrelsens indlednings‐
vis bør forholde sig principperne bag udpegningerne, herunder relevansen af EFPA‐gruppernes arbejde i
forhold til DP’s strategiske mål, og dernæst til hvem der konkret foreslås udpeget i forhold til hvad de en‐
kelte repræsentanter har redegjort for mht. udbytte af det hidtidige arbejde og forventningerne til opga‐
verne, der ligger forude.

5. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at der var foretaget følgende udpegninger siden forretningsud‐
valgsmødet den 19. september 2017:



Heidi Kjøgx er blevet udpeget til "opdatering af NKR for udredning og behandling/rehabilitering af pati‐
enter med generaliseret smerter i bevægeapparatet" i Sundhedsstyrelsen.
Derudover meldte Kim Carlsen fra i sidste øjeblik, hvor Susanne Bollerup Overgaard overtog hans plads
i "forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser" i Sundhedsstyrelsen

Til en arbejdsgruppe til opdatering af den Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af alkoholaf‐
hængighed i Sundhedsstyrelsen bliver Helle Lindgaard og Simon Schøneberg udpeget.

6. Forberedelse af 14. møde i bestyrelsen/bestyrelsesseminar den 3. – 4. november 2017
Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen og forberedte 15. møde i bestyrelsen.

7. Eventuelt
Marie Zelander fortalte, at initiativtagerne bag det nye selskab for specialpsykologer i psykiatrien har spurgt
om det vil kunne vælge selskabets styrelse ved urafstemning blandt selskabets medlemmer.
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Forretningsudvalget hilste initiativet velkomment og tiltrådte at der kan indføjes en bestemmelse i selska‐
bets vedtægter der muliggør dette.
Der var ikke yderligere under eventuelt.
Referent: Marie Zelander
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