
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i SAP d. 12-08-2022 

 

Tilstede: Daniel, Pernille, Karen, Morten 

 

Afbud: Rasmus 

 

Sted: Video 

 

0. Ordstyrer og referent  

a. Ordstyrer: Daniel 

b. Referent: Morten 

 

1. Status på vores bestyrelse og suppleant, svar fra Karen Marie 

a. Daniel har spurgt Karen Marie, som ønsker at fortsætte som suppleant. Vi 

bibeholder de 5 nuværende medlemmer af bestyrelsen i SAP. 

2. Status på vedtægter (vedtægtsmøde) og proces for etablering af Psykologer i 

Arbejdsmedicin (PAM) – et netværk under Dansk Psykolog Forening 

a. Vi blev enige om at rundsende det tidligere af DP godkendte udkast til vedtægter, 

hvor der nok kun er små ændringer vi skal have justeret. (Morten rundsender) 

b. Vi skal være opmærksomme på at DP skal annoncere den stiftende 

generalforsamling et antal uger før den afholdes. Pernille har erfaring med dette fra 

selskabet for yngre psykologer og en kontaktperson i DP 

3. Nyt fra planlægningsgruppen vedrørende efterårsmødet? Er der sket noget siden sidst? 

a. Det kan være der bliver pladsproblemer på klinikken i Grindsted, hvis vi bliver 

mange til efterårsmødet. Vi er i gang med at afsøge alternative mødelokaler på 

Esbjerg sygehus eller OUH 

4. Nyt fra DASAM's bestyrelse (Pernille) 

a. Pernille har orienteret bestyrelsen i DASAM om det fortsatte arbejde med at overgå 

til organisering under DP som netværket "Psykologer i Arbejdsmedicin" 

b. Processen omkring den nye speciale-inddeling går roligt ift. speciallægeuddannelsen 

i Arbejdsmedicin, der er mest røre ift. Samfundsmedicin 

c. Pernille er indgået i arbejdet med at administrere DASAM's rejselegat 

5. Nyt fra årsmødeudvalget (Rasmus) 

a. Psykologerne er blevet bedt om at finde en oplægsholder der kan fortælle om 

risikokommunikation. Morten Vejs Willert vil gerne holde et oplæg om 

risikokommunikation ift. psykosociale eksponeringer ift. psykiske lidelser og hjerte-

karsygdom. Morten orienterer Rasmus, som vil viderebringe dette til 

årsmødeudvalget. 

6. Nyt fra AM-pro? (Morten) 

a. Morten deltager i bestyrelsesmøde i næste uge og vil rapportere tilbage til SAP 

derefter. 

7. Hot topics/varme emner!? 

a. I Odense har man bemærket en tendens til at vi ser flere 60+ årige, som står i 

nogle andre problematikker end de yngre på arbejdsmarkedet. Pernille vil kigge ind 

i at finde nogle tal ift. de ældre på arbejdsmarkedet og sygefravær/stress 

b. Ubesatte stillinger er en ny type stressbelastning, som vi ser flere med og det er et 

problem der i nogle sektorer (særligt, sundhed, omsorg, undervisning) som kun 

bliver større i fremtiden 

8. Evt. 

a. Ikke noget til eventuelt. 


