Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 10/12, 2012.
Til stede:
Monica Tafdrup Notkin, Pia Meldgaard, Søren Balling, Thomas Iversen, Eva Gall, Camilla
Rasmussen, Flemming Rasmussen (ref).
Forslag til revision af specialistuddannelsen:
Fagnævnet har fremsendt forslag til revision af specialistuddannelsen. Vi finder at det opfylder hvad
vi kan ønske, så længe der er tale om en mindre revision af specialistuddannelsen.
Vi taler en del om, hvordan vi kunne ønske os en større omlægning af specialistuddannelsen, og at
vi forventer at en sådan kommer, men at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt.
Gebyr på forhåndsgodkendelse af kurser:
Thomas har ført korrespondence med Foreningen, og vi ser ikke at det er muligt at ændre på den
aktuelle tolkning – selv om vi stadig mener at den er forkert, og har nogle væsentlige konsekvenser
for særligt de små specialistuddannelser.
Evaluering af Monicas kursusdag i efteråret:
Det forløb fint. Monica mangler at offentliggøre sine powerpoints.
Fyraftensarrangementet med Jesper Hoffmeyer:
Desværre efterlader det os med underskud, og der var nogle problemer omkring lokaler m.v. i KB –
men samlet set forløb arrangementet godt.
Thomas kursus i Sorg og Krise:
Det foregår i Dansk Psykologforenings lokaler. Der er allerede nu tilmeldt 16 + deltagere fra
styrelsen. Eva og jeg er til stede for at afhjælpe det praktiske.
Vi har opslået annonce i Psykolog Nyt. Men det kommer først meget tæt på kurset, og
deltagerantallet er allerede højt. Thomas forsøger at annullere den.
Eva sørger for registrering m.v. af deltagere. Flemming laver kursusbevis.
Gentagelse af Stress-kursus.
Thomas har fået OK fra Bobby. Vi stiler mod afholdelse i april, 2013. Thomas arbejder videre med
at finde lokale i enten DP eller KB, som passer med Bobbys kalender.
Årsmøde:
Madbestilling til frokost står Thomas for. Camilla medbringer morgenbrød – beder om hjælp til at
klargøre dette, lave kaffe m.v..
Monica, Eva og Søren overnatter, og hjælper Camilla.
Flemming deltager også.
Pårørende:
Søren tilbyder sig til at lave kursus om børn som pårørende. Vi takker ja tak hertil.
Kommende møder:
29/1, 2013, 16-19
1/3, 2013, efter Årsmøde.
3/4, 2013, 16.30-19

5/6, 2013, 16.30-19
20/8, 2013, 16-19
Evt.
Vi er blevet bedt om at reklamere for en konference som vi tvivler på lødigheden af, og hvis
indhold ligger meget i udkanten af vores område. Pia meddeler at vi ikke rundsender.
Fremtidigt skal vi skrive i vores kursus-invitationer at folk skal bede om optagelse hos Eva,
herunder om der skal betales med EAN, hvem der skal deltage. Og så får de instruktioner fra Eva
om hvad der videre skal ske. Tilbagebetaling er meget besværligt!
Selskab for psykologer i palliation og onkologi har i referat beskrevet tanker vedr. Assessment af
pårørende og patienter. Pia kontakter Formanden og hører yderligere. Måske kan der være basis for
en art samarbejde.
Pia afdækker hvad der er tale om, og hvorvidt det kan danne basis for et samarbejde.

