Referat af 3. møde i forretningsudvalget 12. september 2018
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roit‐
mann.
Fra sekretariatet: Marie Zelander

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 2. møde i forretningsudvalget 22. august 2018
Referat af 2. møde i forretningsudvalget 22. august 2018 blev godkendt.

3. Netværksgruppe for psykologer med skavanker
Forretningsudvalget behandlede indstilling om hvordan netværksgruppen Psykologer med Skavanker kan
forankres i DP formelt set og i forhold til at skabe et økonomisk grundlag fro gruppens aktiviteter.
Forretningsudvalget besluttede, at netværksgruppen Psykologer med Skavanker kan gives en projektbevil‐
ling for 2018 på i alt 20.000 kr. til dækning af omkostningerne til netværkets aktiviteter i henholdsvis Øst‐
og Vestdanmark, det vil sige 10.000 kr. til hvert sted. Rammerne for bevillingen er, at gruppen selv indenfor
bevillingen kan afgøre hvordan de fordeler midlerne i forhold til forplejning, honorering af eventuelle op‐
lægsholdere og dækning af transportudgifter. Netværksgruppen skal, for at midlerne kan udbetales, ud‐
pege en fast kontaktperson i forhold til sekretariatet. Der udarbejdes et regnskab når året er omme, som
sekretariatet bistår med. Eventuelle tiloversblevne midler tilbageføres automatisk til DP ved årets udgang.
Netværksgruppen skal selv tage initiativ til at søge forretningsudvalget igen hver år, hvis der ønskes midler
til aktiviteter i 2019 og frem.

4. Ansøgning om temadag vedrørende teknologibaserede psykologydelser
Forretningsudvalget behandlede ansøgning fra tre medlemmer, som sidder både i Panelet for teknologiun‐
derstøttede psykologydelser i regi af Dansk Psykolog Forening, samt i onlinepanelet i Psykoterapeutisk Sel‐
skab (DPSP) om et tilskud på 10.000 kr. til deres årlige temadag om teknologibaserede psykologydelser den
9. november 2018.
Forretningsudvalget tilkendegav, at der var planlagt et spændende program for temadagen, men fandt ikke
at Dansk Psykolog Forening var det rigtige sted at søge om økonomisk tilskud til temadagen, da Panelet for
teknologiunderstøttede psykologydelsers primære opgave i forhold til DP er at fungere som ekspertgruppe
og ikke som kursusarrangør. Temadagen hører efter forretningsudvalgets opfattelse snarere hjemme i sel‐
skabsregi, det vil sige i DPSP og det er således der panelet må søge om tilskud.

5. AP 3.4. APU Psykologer i somatikken (B&U)
Forretningsudvalget behandlede indstilling om punkt 3.4 i Arbejdsprogrammet om Psykologer i somatikken,
hvor der skal oprettes 2 arbejdsprogramudvalg. 1 udvalg for børneområdet og 1 udvalg for voksenområdet.
Indstillingen vedrørte udpegningsprocessen for udvalget på børneområdet, som skal fokusere på formidling
af viden til befolkningen i form af en kommunikationsindsats med henblik på at mobilisere efterspørgsel på
psykologer i pædiatrien.

Forretningsudvalget godkendte, at følgende decentrale enheder anmodes om at udpege medlemmer til
udvalget på baggrund af indholdsteksten i Arbejdsprogrampunktet 3.4:





Hospitalssektionen (1 repræsentant)
Pædiatriske Psykologers Selskab (2 repræsentanter)
Selskab for Børneneuropsykologi (1 repræsentant), og
Sundhedspsykologisk Selskab (1 repræsentant)

Udvalgets kommissorium kommer til godkendelse i bestyrelsen senere.

6. Udpegning af to DP‐repræsentanter til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
DP er af Sundheds‐ og ældre ministeriet blevet bedt om at indstille 2 medlemmer til Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn under Styrelsen for Patientklager pr. 1. januar 2019 for perioden 2019‐2022.
Ifølge DP’s vedtægter træffes beslutning om udpegning til offentlige klagenævn efter høring af relevante
decentrale enheder. Hospitalssektionen, Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, Selskab for Psykopatologi hos
Børn og Unge, Selskab for Psykologisk Psykiatri, Selskab for Specialpsykologi i Psykiatri og Børne‐ og Ung‐
domspsykiatri, og Pædiatriske Psykologers Selskab var blevet hørt i denne sag.
På baggrund heraf besluttede forretningsudvalget, at DP indstiller Gunvor Brandt, chefpsykolog i Region
Midtjylland og Tine Wøbbe, chefpsykolog på Psykiatrisk Center Skt. Hans til de to pladser i Disciplinærnæv‐
net.

7. Udpegning af ny repræsentant til UBVA
Forretningsudvalget godkendte indstilling om at udpege Lise Hove til at erstatte Cecilia Dorthea Rask Clau‐
sen, som har trukket sig. På den ene af to pladser DP har i Udvalget for Beskyttelse af Videnskabeligt Ar‐
bejde (UBVA) i AC.

8. Orientering om:
Rorscharch tavle i Runa annonce i Fagmagasinet P
Eva Secher Mathiasen orienterede om at Dansk Rorscharch Selskabs havde sendt en orientering til DP om
deres korrespondance med Forsikringsselskabet Runa i anledning af at Runa havde brugt en Rorscharch
tavle i et annoncetillæg til Fagmagasinet P. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og fandt
ikke anledning til at DP skulle foretage sig yderligere i sagen.

www.dp.dk med i filmen ‘Undtagelsen’
Eva Secher Mathiasen orienterede om at DP havde fået en henvendelse fra et filmselskab som gerne i en
scene i den kommende film over romanen ”Undtagelsen” ville vise opslag på DP’s hjemmeside i forbindelse
med en scene, hvor der søges på information om psykiske lidelser. Forretningsudvalget tog orienteringen til
efterretning og kunne tilslutte sig at DP sagde ja til at hjemmesiden kunne vises på denne måde.
Møde med Universitetssektionen
Eva Secher Mathiasen orienterede om møde med Universitetssektionen. Der var aftalt et nyt møde igen om
en måned. FU tog orienteringen til efterretning.
Klage fra Selskab for Psykotraumatologi
Eva Secher Mathiasen orienterede om at der var kommet en klage fra Selskabet for Psykotraumatologis sty‐
relse, som var ved at blive besvaret. Desuden ville der blive arrangeret et møde med selskabets styrelse.

9. Udpegninger siden sidst
Der har ikke været udpegninger siden mødet i forretningsudvalget 22. august 2018.

10. Forberedelse af 5. møde i bestyrelsen
Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen og forberedte 5. møde i bestyrelsen.

11. Eventuelt
Ikke noget.
Referent: Marie Zelainder

