
DP kreds Sønderjylland          

Referat styrelsesmøde onsdag 23.2.22 kl 19 – 20.30 på webex meetings  

 

Deltagere: Tove, Ingrid. Kristine og Dorthe 

Godkendelse af dagsorden  

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 8.11 hvor vi konstituerede os og bookede 
Skyttegården - ok 

Trivsel og nyt ”bordet rundt”  

Arrangementer – evaluering af afholdte 

Årsmøde med oplæg ved Mette Toft Nissen og generalforsamling mandag 8.11  

Spændende at høre om Skema-terapi som metode, relevant praksisnært 
oplæg. Fint med øvelser. 

 GF blev afviklet i god ro. Maden var dejligt. Fint sted. 

Fyraftensmøde torsdag den 20.1.22 om psykologfunktionen på børneafdelingen på 
Aabenraa sygehus ved psykolog Bettina Bundgaard Mark  

Spændende med indblik i arbejdsmæssig hverdag + nedslag i metode / 
metodeovervejelser 

   

Arrangementer – kommende  

Socialt arrangement for styrelsen på Rømø – Fredag 24.6 midt eftermiddag – lørdag 
25.6 middag i Ingrids sommerhus 

Årsmøde og generalforsamling mandag 7.11 kl 16-20 på Skyttegaarden. 

Skyttegaarden blev booket i forbindelse med generalforsamling 2021  

Idéer til arrangementer i 2022. Traume og traumebehandling, funktionelle lidelser 
(voksne), gaming (Anne West Stenbro forskningsklinikken for ludomani eller Dabeco), 
Florence McLean, ICD 11, samarbejde læge/jordmoder/psykolog i forbindelse med den 
tidlige kontakt og tilknytning, læge Filip Gøjdel om korttidsterapeutiske forløb, oplæg ved 
NEFOS (støtte til pårørende efter selvmord), oplæg fra psykolog på Hospice evt. sammen 
med anden faggruppe. Hypnoterapi med børn (Anne Mette Bloch vil gerne bidrage med 
noget) 

Power Threat Meaning Framework. Narrativ medicin – afventer at Kristine er længere med 
sin Ph.D. 

Aftaler om hvad vi undersøger 

selvmord / selvmordsadfærd, pårørendeperspektiv, evt. NEFOS - 
fyraftensmøde 2½ time – Dorthe er tovholder 

Florence Mclean –4 timer, gerne maj – Kristine spørger 



Traume og traumebehandling, Vibeke Adler – 4 timer/ dagskursus, efterår 
eller vinter/forår – Kristine spørger  

Hypnoterapi fx læge og hypnoterapeut Anna Knakkergaard – Dorthe spørger 
til dagskursus efterår eller vinter/forår 2023 

Årsmøde mandag 7.11 på Skyttegården – oplæg fra komité for etik eller 

Hospice – Ingrid kontakter 

 

NB: i STOK-regi fyraftensarrangement om Narrativ Soma med privatpraktiserende 
psykolog Kirsten Børsting Mikkelsen onsdag den 12.5 kl 17-19.30 på Vejle Bibliotek. 
Opslag følger. 

 

Økonomi – saldo 33.258,63. Beløbet er overført til i år jf. mail fra DP, regnskabsmedarbejder 22.2. 

Formandskollegiet – styrelsen, den lille og den større sammenhæng 

 Vi har ikke haft mulighed for at deltage aktivt i formandskollegiet.  

Næste møde  

I forbindelse med næste arrangement – ellers på mail 

Udflugt til Ingrids sommerhus på Rømø fredag – lørdag, 24.-25.6 

 

 

 

 

 


