
Referat af SAP-møde på video, online 24/2-2023 
 

Til stede: Pernille, Karen, Morten (referent), Rasmus 

Afbud: Daniel 

 

1. Opfølgning på temadag – og videre arbejde med relevante temaer og indhold fra 

dagen? 

a. Forslag til at vi får sat system i gensidige besøg klinikkerne imellem yder som en 

god ide 

 

2. Intern version af Mortens DP-kursus om arbejdsrelateret stress? (Morten) 

a. Morten har kontaktet DP og det er OK med dem, at vi holder et kursus i eget 

regi med samme indhold som DP-kurset 

b. Morten tjekker med afdelingsledelse om hvordan vi kan udbyde kurset her fra 

klinikken i Aarhus, evt. via Plan2learn 

c. Efterfølgende kan der skrives ud til klinikkerne ift. forhåndsinteresse, så vi kan 

få en ide om hvor mange der er kandidater til at komme på kurset 

 

3. Status for proces med selskab/netværk? 

- udkast til vedtægter 
o Det seneste udkast vi kommenterede på i efteråret, bliver det endelige til 

den stiftende generalforsamling 
- besked til DP om stiftende GF til marts, vi kan få annonceret i DP’s nyhedsbrev, der 

udkommer hver 14. dag. Der er ikke krav til at annoncere stiftende GF, når det er et 

netværk. Alternativt kan vi annoncere internt via vores kontakter på klinikkerne, 

hvad tænker vi? 
o Vi annoncerer det internt via kontakter på klinikkerne 

 
4. DASAM – årsmøde – generalforsamling – program for psykologer 

Plan for møde og generalforsamling mv. 

 Indkaldelse til årlig GF i SAP (der indgår punkt med afstemning om at nedlægge selskabet) 

 Derefter stiftende GF i PAM 

 Punkter til dagsorden 
o Formandens beretning (Daniel udpeger en til at fremlægge denne i hans fravær) 
o Nedlæggelse af SAP 
o Oprettelse af PAM (afstemning om vedtægter) 
o Valg til bestyrelsen i PAM 
o Udvekslingsprogram mellem klinikkerne, arbejdsgruppe skal nedsættes 
o Emner til temadag i efteråret, arbejdsgruppe skal nedsættes 

Hvem deltager? DD deltager ikke 

 Bede om forhånds-tilbagemelding fra klinikkerne om hvor mange man regner med at 
komme 

 

5. Forespørgsel om læge med i netværket (Karen har modtaget forespørgsel), hvordan 

forholder vi os til det? 

a. Umiddelbart er vi positivt indstillede over for dette, men er i tvivl om hvordan 

reglerne er ift. DP. Karen vil undersøge. Alternativet er at lægelige kollegaer kan 

deltage, hvis direkte medlemskab ikke er muligt 

 

6. Forespørgsel fra Lene Beck Jeppesen (Herning): 



”Jeg vil høre, om I vil tage det op i SAPs bestyrelse med at få lavet en ordning 

med udvekslingsbesøg blandt psykologerne i de forskellige klinikker som en fast 

rotationsordning ex. en gang årligt? Det kunne være relevant at komme med et udkast til en 

model til generalforsamlingen på årsmødet.” Hvad tænker vi om det?  Og hvordan vil vi 

forholde os til forespørgslen? 

 Dette er taget med oppe under punkter til dagsorden fra næste møde på DASAMs Årsmøde 
 

7. Nyt fra DASAM's bestyrelse? 

a. Der er et arbejde i gang med at lave et overblik over sammenhæng mellem en 

række eksponeringer og sygdomme, ad modum hvordan man har gjort på 

STAMI i Norge. Vi er fra psykologsiden positivt indstillede overfor at deltage i et 

sådant arbejde 

 

8. Nyt fra årsmødeudvalget? 

a. Programmet for i år er fastlagt og har stort fokus på risikokommunikation og 

miljømedicin 

b. Balancegang mellem fælles temaer for læger/psykologer og temaer der 

tiltrækker psykologerne bredt fra rundt om på klinikkerne. Bestyrelsen i PAM 

opfordres til at sætte fokus på dette allerede i foråret. Evt. undersøge om vi kan 

være to psykologer i årsmødeudvalget. 

 

9. Nyt fra AM-pro? 

a. Arbejder på at lave et Videnscenter for Arbejdsmiljø 

b. Morten tænker ikke at fortsætte efter næste GF og håber at en anden fra den 

nye bestyrelse i PAM vil overtage pladsen 

 

10. Eksponeringsregister? (Pernille) 

a. Dette emne blev behandlet oppe under pkt. 7 

 
11. Møder i 2023? 

a. Vi planlægger møde i marts op til DASAM, næste møder bliver planlagt af den 

bestyrelse der konstituerer sig efterfølgende 

 

12. Evt. 

a. Ingen emner til dette punkt 

 

 

 


