
 

 

Godkendt 17. december 2021/Sagsnr. 2021-4358 
 

Referat af 2. møde i forretningsudvalget 8. december 2021, kl. 8.00-10.00  
 

Mødet var virtuelt 
 

Med på mødet: Dea Seidenfaden, Kristin Munch-Christiansen, Joël C. Boukris, Rose-Marie Mollerup 

Fra sekretariatet deltog Jacob Stengaard Madsen 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for 2. møde i forretningsudvalget 8. december 2021 
Dea Seidenfaden bød velkommen. Dagsordenen for 2. møde i forretningsudvalget 8. december 
2021 blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat af 1. møde i forretningsudvalget 3. november 2021 
Referat af 1. møde i forretningsudvalget 3. november 2021 

Ad 3. Forberedelse af 3. møde i bestyrelsen 15. december 2021 
Forretningsudvalget drøftede forberedelse af drøftelser vedrørende forhandlinger af praksis-
overenskomsten, herunder håndtering af eventuelle interessekonflikter mellem psykologer 
med og uden ydernummer.  
Selvstændige Psykologers Sektion har henvendt sig til formanden og bestyrelsen med en klage 
over seneste udmelding fra bestyrelsen om varetagelse af overenskomst. 
Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste møde drøfter henvendelsen. 
 
Forretningsudvalget forberedte udkast til dagsorden til 3. møde i bestyrelsen 15. december 
2021. Der har i sekretariatet været arbejdet med både form og indhold af dagsordenen, idet der 
ønskes overordnede og mere strategiske drøftelser i bestyrelsen. 
 
Dea Seidenfaden fremhævede sag 5 om Drøftelse af relation til decentrale enheder og med-
lemsinddragelse som et godt eksempel på, hvordan vi gerne vil hjælpe bestyrelsen i forhold til, 
hvad bestyrelsens rolle er. Forretningsudvalget kvitterede positivt for dette.  

Ad 4. Godkendelse af ansøgning om seniortræf 
Ansøgningen om seniortræf København 2022 og Seniorgruppen Aarhus 2022 blev begge god-
kendt.  

Ad 5. Godkendelse af fagnævnsmedlemmer 
Indstillingerne til fagnævnsmedlemmer blev godkendt: 
 
Neuropsykologi: 
• Nicoline Hall - genudpeget 
• Anne Tersbøl Melsen - genudpeget 
• Anne Svendsen – genudpeget 
• Ida Unmack Larsen - genudpeget 



 

 

• Jens bak Sommer - genudpeget 
 
Klinisk Børneneuropsykologi 
• Ditte Jeppesen - ny 
• Lotte Fensbo - genudpeget 
 
Gerontopsykologi 
• Anna Aamand (sidder ikke alle 3 år pga. pensionering) - genudpeget 
• Sofie Nautrup Stisen - genudpeget 
• Susanne Bollerup Overgaard - genudpeget 
 
Psykotraumatologi 
• Berith Bro - genudpeget 
• Anders Korsgaard Christensen - genudpeget 
• Charlotte Mosbæk - genudpeget 
• Hope Cederkrantz - ny 
 
Pædagogisk Psykologi 
• Pernille Dorph - genudpeget 
• Janni Tønne-Olesen - genudpeget 
 
Klinisk børnepsykologi 
• Helle Gry Pedersen - genudpeget 
• Tove Langager - genudpeget 
• Marlene Lübeck - genudpeget 
 
Arbejds- og organisationspsykologisk  
• Hanne Anthony - genudpeget 
• Hanna El-Kholy - genudpeget 
• Bent Schultz - genudpeget 
 
Psykoterapi  
• Kirsten R. Grage – genudpeget/tidl. faglig konsulent 
• Pusjka Helene Chon - ny 
 
Psykopatologi  
• Tine Wøbbe - genudpeget 
• Sebastian Simonsen - genudpeget 
• Lars Bjerregaard - genudpeget 
• Dione Nogueira - genudpeget 
 
Sundhedspsykologi  
• Flemming Rasmussen – genudpeget 
• Christina Gundgaard Pedersen – ny  
• Beate Vesterskov – ny 



 

 

Ad 6. Godkendelse af bevillingsansøgning fra Netværk fra Uddannelsespsykologer 
Forretningsudvalget godkendte bevillingsansøgning fra Netværk fra Uddannelsespsykologer. 
Forretningsudvalget fandt det vigtigt, at netværket bidrager med aktiviteter.   

Ad 7. Orientering om udpegninger 
Orientering om udpegninger blev taget til efterretning. 

Ad 8. Eventuelt 
 

Referent: Jacob Stengaard Madsen 

 
 
 


