Referat af 5. møde i forretningsudvalget 21. november 2018
i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen, Nikolai Cerisier Roitmann
Fra sekretariatet: Susanne Hørdam (referat)

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 10: Stormøde om be‐
handlingsansvar i psykiatrien.

2. Godkendelse af opsamling af SKRIFTLIG BEHANDLING af 4. møde i forretningsudvalget 10. okto‐
ber 2018
Opsamling af skriftlig behandling af 4. møde i forretningsudvalget 10. oktober 2018 blev godkendt uden be‐
mærkninger.

3. Ny runde økonomiworkshops for selvstændige 1. kvartal 2019
Forretningsudvalget godkendte, at der gennemføres en ny runde af tre økonomiworkshops, målrettet ny‐
startede selvstændige psykologer og at arrangementerne afholdes under samme forudsætninger som sidst.
Det vil sige med deltagerbetaling og uden mulighed for at få refunderet deltagergebyret efter tilmeldings‐
fristens udløb.
Workshopsne er udgiftsneutrale ved 7 deltagere pr. workshop og vil blive aflyst ved færre tilmeldte end 5.
Den eventuelle omkostning til gennemførelse af workshopsne konteres kursusvirksomheden.
Forretningsudvalget beder om at blive orienteret om deltagerevalueringerne efter afholdelsen.

4. Konstituering af Pædagogisk Psykologisk Fagnævn
Forretningsudvalget godkendte Pernille Dorph som nyt medlem af Pædagogisk Psykologisk Fagnævn. Per‐
nille Dorph erstatter Tine Schaarup.

5. Godkendelse af vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi
Forretningsudvalget godkendte indledningsvis selskabets ønske om navneændring, sådan at selskabet hed‐
der Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi.
Det fremsendte udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået af forretningsudvalget, som bemærkede,
formuleringen af bestemmelsen om hvilke medlemmer, der kan optages skal tilnærmes normalvedtægter
for faglige Selskaber i Dansk Psykolog Forening. Sekretariatet tager kontakt til formanden for selskabet med
henblik på denne ændring.
Med denne ændring godkendte forretningsudvalget det fremsendte vedtægtsudkast.

6. Ansøgninger om rammebevillinger fra Seniortræf København og Seniorgruppen Aarhus for 2019
Forretningsudvalget godkendte ansøgningerne om rammebevillinger fra Seniortræk København og Senior‐
gruppen Aarhus på hver 12.000 kr. for 2019. Der skal aflægges regnskab for forbruget af midler fra bevillin‐
gerne og eventuelt uforbrugte midler tilbageføres til DP ved udgangen af 2019.
Forretningsudvalget forholdt sig ikke til spørgsmål om honorering af oplægsholdere.
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Hvis Seniortræf København og Seniorgruppen Aarhus ønsker at bevilling i 2020 skal forretningsudvalget sø‐
ges på ny.

8. Omkostninger til distribution af pjecer henholdsvis borgere og arbejdsgivere om sundhedsordnin‐
ger med psykologhjælp
Forretningsudvalget skulle tage stilling til omkostningerne til distribution af de pjecer og pamfletter, der er
udarbejdet med afsæt i DP’s faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Målgrupperne er
henholdsvis borgere og arbejdsgivere/organisationer, som køber sundhedsordninger med psykologbehand‐
ling.
Forretningsudvalget besluttede, at pjecerne skal distribueres til 100 virksomheder og biblioteker samt til
medlemmerne af selvstændige psykologers sektion. Derudover skal andre psykologgrupper, fx deltidsprak‐
tiserende psykologer have mulighed for at rekvirere pjecen. Omkostningerne vil beløbe sig til i alt 42.000 kr.
som finansieres af kontoen ”Pjecer, statistik og undersøgelser”.
Forretningsudvalget beder desuden om at pjecen gøres tilgængelig til download fra hjemmesiden.

9. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at til:



Arbejdsgruppen vedrørende akutindsats overfor mennesker med psykiske lidelser i Sundhedsstyrel‐
sen er Ann Colleen (som blev udpeget i februar 2018) blevet udskiftet med Titia Lahoz.
Arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af national smertehandlingsplan i Sundhedsstyrelsen er
Hanne Würtzen (indstillet af Sundhedspsykologisk Selskab) udpeget.

10. Stormøde om behandlingsansvar i psykiatrien
Eva Secher Mathiasen orienterede forretningsudvalget at hun havde taget initiativ til indkaldelse til stor‐
møde om behandlingsansvar i psykiatrien. Deltagerkredsen er formænd for Selskab for Psykopatologi hos
Børn og Unge, Dansk Psykolog Forenings Selskab for Psykologisk Psykiatri og Selskab for Specialpsykologer i
psykiatri og Børne og Ungdomspsykiatri. Desuden er selskabsrepræsentanter i Arbejdsprogramudvalg om
psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien, fællestillidsrepræsentanter, formænd for uddannelsesud‐
valgene for specialpsykologuddannelserne og en række ressourcepersoner på psykiatriområdet inviteret.
Formålet med mødet er, at de inviterede bidrager med at understøtte det politiske arbejde i forhold til ud‐
møntningen af regeringens psykiatrihandlingsplan.
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte en omkostningsramme på 10.000 kr. til
mødets afholdelse.

11. Forberedelse af 7. møde i bestyrelsen
Forretningsudvalget forberedte 7. møde i bestyrelsen 30. november 2018.

12. Eventuelt
Ikke noget.
Referent: Susanne Hørdam
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