Beslutningsreferat – den 8. november 2010, kl. 17.00 – 19.00
Fællesmøde mellem Dansk Sundhedspsykologisk Selskab og Sundhedspsykologisk Fagnævn
Deltagere
Thomas Iversen, Eva Gall, Monica Tafdrup Notkin, Susanne Ohrt, John Marquardt, Camilla
Rasmussen, Pia Meldgård (alle fra Styrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab)
Jette Winge, Lotte Mølsted fra kl. 18.00 (begge fra Sundhedspsykologisk Fagnævn)
Dagsorden
Etablering af kurser under den sundhedspsykologiske specialistuddannelse
Det kan være vanskeligt at finde kurser på markedet, som er godkendt til specialistdelen inden
for sundhedspsykologi.
Fagnævnet godkender jævnligt konkrete kurser, som er afholdt. Jette vil bede Mette Pabst om
at lave en oversigt. Listen skal indeholde kurser, der er godkendt de sidste 5 år under punkt
11.4.4.2.1, 11.4.4.2.2, 11.4.4.2.3 og 11.4.4.2.4. Listen skal lægges på DP’s hjemmeside til
orientering for kommende specialister og kursusudbydere.
Susanne overvejer at lave et kursus på 12 timer under punkt 11.4.4.2.3. Monica kan evt.
supplere med 6 timer om motiverende samtale, så alle 18 timer under ’Pædagogisk
sundhedspsykologi’ dækkes.
Er der behov for ændringer i kravene til den sundhedspsykologiske specialistuddannelse?
Fagnævnet har fået at vide, at spec.udd. ikke må ændres før 2013.
Thomas undersøger, om der er mulighed for at gøre noget inden og ellers må vi have
ændringsforslag klar til 2013.
Ændringer skal gøre specialiseringsdelen mere fleksibel.
Ved ændringer skal man også tænke på de privatpraktiserende psykologer, som møder mange
sundhedspsykologiske problemstillinger i hverdagen. Sundhedspsykologi som foretrukken ”2.
retning” for denne målgruppe.
Fremtidige fællesmøder mellem Fagnævn og Selskab
Der var enighed om at styrke samarbejdet mellem Selskab og Fagnævn.
Aftalt at vi fremover holder 2 årlige fællesmøder, fx april og november. Møderne lægges i
Stockholmsgade på dage, hvor hhv. Fagnævn og Selskab alligevel holder møde.
Der er også et ønske om en ”forbindelsesofficer”, dvs. en person, som deltager begge steder.
Enighed om at Camilla kan være denne person, men vi afventer stadig Forretningsudvalgets
beslutning.
Indstillingsprocedurer til Fagnævnet og sammensætning af Fagnævnet
Forretningsudvalget vil max. have 4 personer i Fagnævnet, vurderet på baggrund af
arbejdsbyrden med specialistgodkendelser.
Jette og Lotte oplyste, at arbejdsbyrden i Fagnævnet er nogenlunde som følger:
o Fagnævnsmøder, ca. 5-6 x årligt
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o Specialistuddannelsesudvalg, ca. 8 x årligt
o Kursusudvalg, ca. 8 x årligt
Promovering af sundhedspsykologien? – trænger brochuren til revision?
Vi nåede ikke dette punkt.
Eventuelt
Intet til punktet.
Næste møde
Næste fællesmøde er aftalt til den 4. maj 2011, kl. 17.30 i Stockholmsgade.

Referent: Pia
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