Referat af 15. møde forretningsudvalget onsdag den 22. januar 2020
I Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming og Nikolai Cerisier Roitmann.
Fra sekretariatet: Jacob Steengaard Madsen (referat).
Afbud fra: Arne Grønborg Johansen

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

2. Godkendelse af referat af 14. møde i forretningsudvalget 28. november 2019
Referat af 14 møde i forretningsudvalget blev godkendt uden bemærkninger.

3. Dannelse af fagligt netværk eller selskab for arbejdspsykologer i Danmark
Forretningsudvalget drøftede sagen og det indkomne svar fra Morten Vejs Willert m.fl. Forretningsudvalget
var enige om at godkende dannelse af et nyt selskab, der kan rumme psykologer, der arbejder inden for
arbejdsfeltet arbejdsmedicin.
Forretningsudvalget anerkender de argumenter, der taler for dannelse af et selskab og ser gerne, at det nye
selskab navngives, så det tydeligt fremgår, at det er for alle psykologer, der arbejder klinisk eller forsknings‐
mæssigt med arbejdsmedicin. Forslaget om at navngive det Selskab for Psykologer i Arbejdsmedicin har så‐
ledes opbakning fra Forretningsudvalget.

4. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning at:
 Susanne Bollerup (formand for Gerontopsykologisk selskab) er efter indstilling fra Gerontopsykolo‐
gisk selskab udpeget til Sundhedsstyrelsens udpegning følgegruppe omkring håndtering af adfærds‐
forstyrrelser i ældreplejen.
 Hans Jørn Søberg er efter indstilling fra KAPS udpeget til Socialstyrelsens interessenthøring vedrø‐
rende de mest centrale udfordringer på området for udsatte børn og un‐ge2019/november.
 Hanne Würtzen er efter indstilling fra Sundhedspsykologisk Selskab udpeget til Nationalt Videns‐
center for Hovedpines arbejdsgruppe til udarbejdelse af Nationale kliniske retningslinjer for ikke‐
medicinsk behandling af hovedpinesygdomme.
 Mette Ryvang Hjortshøj er efter indstilling fra Pædiatriske Psykologers selskab udpeget til Socialsty‐
relsens netværksmøde omkring spædbørn/børn med prænatal eksponering for rusmidler og/eller
psykofarmaka.
er udpeget siden mødet i forretningsudvalget 28. november 2019.

5. Forberedelse af 17. møde i bestyrelsen 29. januar 2020
Forretningsudvalget forberedte 17. møde i bestyrelsen 29. januar 2020.

6. Eventuelt
Ikke noget.
Referat: Jacob Stengaard Madsen

