
 
 

Bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 
Referat 
12. juni 2018 kl. 10.00-15.00 i Kvæsthuset. 
 
Deltagere: Tanja Due Krogh Madsen, Tilmize Aydemir, Rikke Petersen Ravn, Hanne Becker, Inger 
Løper Gustavsen, og Lene Berring 
 
Afbud: Yvonne Reinholdt, Bodil Bech Winther 
 
 

1. Velkommen til Tanja, nyt bestyrelsesmedlem 
 

2. Opsamling på de sidste referater 
- der henvises til referater d. 29.01.18, 11.04.18 og 28.05.18 
 

3. Nyt fra formanden 
- Tilmize, Lene og Hanne deltog ved Horatio konferencen på Færøerne 
- 120 studerende fra specialuddannelsen forventes at deltage i Horatio 2019 i København – 
Lene holder møde med de studerende oktober 2018. 
 

4. Nyt fra Kasserer 
Regnskab for 2017 godkendes og underskrives. Der er et lille overskud i regnskabet, på 
trods af, at der ifm. 100 års jubilæumskonferencen blev budgetteret med et underskud. 
 

5. Nyt fra råd og udvalg 
Repræsentationslisten i forhold til råd og udvalg gennemgås og opdateres. 
 

6. Nyt fra redaktionen 
Udfordringer med at åbne linket til medlemsbladet skyldes normalt opsætningsproblemer. 
Hvis nogle medlemmer oplever ikke at modtage bladet – skyldes det oftest, at medlemmet 
ikke har opdateret sin e-mail adresse. 
Ved udfordringer med ovenstående opfordres medlemmer til at kontakte Inge eller 
Christian Delcomyn christian.delcomyn@regionh.dk  fra redaktionen. 
Redaktionen ser frem til at mødes med bestyrelsen til efteråret. 
 

7. Persondataforordningen 
Inge og Christian udfærdiger et notat angående den nye persondataforordning. Notatet 
lægges på hjemmesiden. 
 

8. Årsmøde 2. november 2018 – nye veje nye muligheder 
Henriette Bruun og Lene Bondesen er forhindret i at holde oplæg til efteråret. 
Rikke Jørgensen har bekræftet at kunne deltage med sit oplæg vedr. GEB 2. november. 
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Tilmize undersøger muligheden for et oplæg fra Region Sjælland. 
Inge/Yvonne undersøger muligheden for et oplæg fra Region Midt eller Syddanmark. 
 
Programmet fra netop aflyste årsmøde opdateres og sendes ud aktuelt v/Inge og Hanne. 
Hanne opdaterer hjemmesiden. Inge aftaler med redaktionen, at generalforsamlingen 
varsles i bladet. 
 
Tilmize bestiller morgenmad, frugt, kaffe, kage, vand og frokost samt køber gaver til 
oplægsholdere. 
Årsberetningen sendes til Lene senest 5. oktober. 
Tanja kontakter Mette Sofie Haulrich fra Kreds Hovedstaden ift. rollen som dirigent. 
 
Frist for indstilling af kandidater til titlen som Årets Psykiatriske Sygeplejerske: 02.10.18 
Tilmeldingsfrist årsmøde: 15.10.18 
 

9. Tale til specialuddannelsen, solsikker 
Følgende har opgaven vedr. deltagelse i dimission, bestilling af solsikker, tale til 
dimittender: 
- Syd:  Yvonne 
- Nord: Hanne og Rikke 
- Sjælland: Tilmize 
 

10. Opsamling på Horatio 9. – 12. maj 2019 – Participatory Mental Health  
Hele bestyrelsen deltager i planlægningen og de praktiske opgaver. Hanne, Lene og Tilmize 
er de primære tovholdere på processen og sidder i arbejdsgruppen, som holder månedlige 
møder over Skype angående planlægningen fremadrettet. 
Derudover vil Teis Amundsen, Søs Rosenkvist og Ken Strøm Andersen varetage praktiske 
opgaver under festivalen. 
 

11. Eventuelt 
a. PSSN – Nordisk samarbejde v/Inge 

Der arbejdes på en model/platform for det økonomiske samarbejde i norden. 
Der er nordisk konference i september 2019 på Færøerne. 
 

12. Horatio 2019 – firma kommer kl. 13.30 
Tidsplan og budget for Horatio gennemgås v/Helle fra DIS. 
Opfølgende Skype møde med deltagelse af Helle, Lene, Tilmize og Hanne d. 14. august kl. 
11-13. 


