Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, mandag d. 10/12, 2013.
Til stede: Louise, Eva, Søren, Camilla, Pia, Thomas, Monica, Flemming (ref)
Nyt om specialistuddannelserne
Vi har ikke hørt noget konkret, men afventer at der fremlægges forslag til vedtagelse på
Psykologforeningens Generalforsamling.
Årsmøde
Foregår som bekendt 28/2, 2014, kl. 10-17 med efterfølgende generalforsamling. Der er allerede kommet
enkelte tilmeldinger. Pia holder øje med tilmeldinger, og holder køkkenet orienteret. Styrelsens
medlemmer forventes at møde op, med mindre de framelder sig.
Generalforsamling.
Pia og Camilla opstiller desværre ikke. Camilla trækker sig desuden fra Fagnævn. Om der skal indstilles
alternativt medlem står hen i det uvisse.
Søren og Louise er i dag suppleanter, men er villige til opstilling som faste medlemmer af Styrelsen.
Thomas og Monica er på valg i år, hvilket Eva og Flemming til gengæld ikke er.
Indstilling til referencegruppe om tværfaglig patientstøtte.
Såvel Monica som Søren stiller sig til rådighed. Vi indstiller Monica.
Evaluering af fyraftensmøde om Epigenetik.
Der var ca. 12 tilstedeværende. Økonomien endte med et omtrentligt underskud på 800,- kroner.
Evaluering af 2-dages kursus om kroppen i psykoterapien.
Lokalemæssigt fungerede det upåklageligt. Maden fin. De kan være en ganske stor opgave såvel at deltage i
kurset som at være ”praktisk gris”. Vi kan overveje om vi nogle gange skal indhyre studentermedhjælpere.
Der var forskellige holdninger til kvaliteten af de præsenterede, teoretiske oplæg. Der var enighed om at de
kropslige øvelser var givende.
Kommende arrangementer.
Der er enighed om at gennemføre Sørens kursus om ”Samtaler hvor børn deltager” endnu en gang i Århus i
forsommeren, og Monicas kursus om ”Den motiverende samtale” i Århus i efteråret. Thomas undersøger
lokaler i DP-Århus.
Der er overvejelser om at lave en hel dag med specifikke emner relateret til medicin – antidepressiv
medicin, benzodiazepin-afhængighed, smertestillende medicin, andet?

Vi afventer at en ph.d.er afslutter sit forløb om smerter. Herefter vil vi forsøge at fange hende til et
fyraftensarrangement (Thomas).
Supervision af andre faggrupper, med specielt fokus på faggrupper i sundhedsvæsenet.
Næste møde:
Styrelsesmøde torsdag d. 23/1, 2014, kl. 16.00
Årsmøde og generalforsamling fredag d. 28/2, 2014.
Referat Flemming.

