
Referat fra generalforsamlingen  15.10.2021 i Odense 
 

· Valg af referent 

Referent: Formand Fani Juel Pørtner 

 

· Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

 

Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Også kaldet formandens beretning:  

 

Formand: Fani Juel Pørtner: 

Selskabet har ikke været samlet til GF sidste år, pga. coronasituationen. I de forgangne år der 

arbejdet for at synliggøre pædiatrisk psykologi fortsat. Sundhedspsykologisk virke, herunder 

vores felt i den pædiatriske psykologi  har det med at ”forsvinde” dels i psykiatrien. På 

Generalforamlingen i DP 2018 blev dansk psykologforenings arbejdsprogramudvalg punkt 3.4 

”psykologer i somatikken” blev besluttet. Der har været etableret en af arbejdsgruppe med 

deltagelse af bl.a UT og også Hanne Engbjerg fra selskabet repræsenteret.  
Her arbejdes med at fremme synliggørelsen af og at sætte pædiatriske psykologers arbejde på dagsordenen  

Herfra kan nævnes arbejdet på at etablere os som synlig del af en tværfaglig indsats. Se 

vedhæftede allianceskriv, som beskriver det foreløbige udbytte. 

Der er udarbejdet en artikel til AOP ” når alvorlig sygdom rammer ens barn”, og et interview 

om psykologens arbejde på en børneafdeling, bragt i ”P”. Begge ligeledes vedhæftet.  

 

Udover dette har selskabets arbejde udgjort at planlægge og udføre landsmødet med oplæg 

af  
psykolog Line Mikkelsen om problemstillinger for par i krise med sygt barn, eller parret med kronisk sygt 
barn. 

 

· Godkendelse af revideret regnskab 

Regnskabet godkendt 

Regnskabet er vedhæftet.  

 

Arbejdsopgaver for det kommende år: 

· Behandling af indkomne forslag. 

Vi drøftede måden vi har afholdt landsmødet og anvendt foreningens midler på. F.eks. blev 

der spurgt ind til formen, om det var det rigtige valg med et oplæg på 6 timers varighed som 

vi har gjort det i de seneste gange. Der var enighed og generel tilfredshed med dette, og et 

ønske om at denne mødeform blev bevaret, og at det drøftede hvorvidt selskabets funktion i 

forhold til det sociale og netværksdannelsen bedre kunne varetages i kvartalsmøder Fyn og 

Jylland, og at man kunne være opmærksom på om en lignende gruppe (igen) kunne etableres 

for Sjællandsside.  

 

· Godkendelse af budget og kontingent 

Godkendt. Vi opfordrer til at man husker at betale sit kontingent, som stadig er på 100 kr. om 

året.  



 

· Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen: 

Fani Juel Pørtner fortsætter ikke formandsposten. Der blev afholdt valg og bestyrelsen ser nu 

således ud: 

 

Formand: Ida Finck Heidemann, RH 

Næstformand: Fani Juel Pørtner OUH 

Kasserer: Alison Henriksen OUH 

Bestyrelsesmedlem: Mia Nørremark Byrialsen- Randers børneafdeling 

Bestyrelsesmedlem: Rikke Cecilie Toft Dejour, Hvidovre hospital. 

 

 

· Eventuelt 

Der var ingen punkter under evt.  
 
Næste års landsmøde første torsdag i november.  
 
Ref: 
Fani Juel Pørtner 
 


