Formandens beretning for året 2016-2017
Kære DSPM medlemmer.
Jeg vil hermed berette om året, der er gået:
I lighed med foregående år, har selskabets kerneaktivitet været at afholde medlemsmøder med
gratis adgang for alle interesserede. I alt tre ordinære medlemsmøder blev det til, i året der er
gået:
6. juni 2016
Medlemsmøde om E-health interventions for addictive behavior med foredrag af Associate Professor Bridgette Bewick, (University of Leeds, UK) og Professor Steven Ondersmaa (Wayne State
University, USA), efterfulgt af paneldiskussion med deltagelse af Dr. Peter Dalum og Professor
Ulrik Becker.
7. november 2016
Medlemsmøde om e-interventioner. Denne gang var fokus vendt mod den hjemlige kontekst under overskriften: E-health interventioner i perspektiv af dansk forebyggelse og sundhedsfremme. Dagens oplægsholdere var Projektchef Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse og specialkonsulent Anna Trolle Bendtsen og Rie Toft fra Frederiksberg Sundhedscenter, samt post.doc.
Susanne Hwiid Klausen, ph.d. studerende Lotte Valentin-Holbech og ph.d. studerende Veronica
Pisinger med kortere projektoplæg.
23. marts 2017
DSPM fejrede professor Bjørn Holstein og hans ISBM Lifetime Achievement Award med en festforelæsning under titlen: Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25
år. Metodiske udfordringer og nye fund.
Bjørn Holsteins forelæsning blev efterfulgt af en paneldebat med deltagelse fra Kommunernes
Landsforening og Statens Institut for Folkesundhed. Herefter var der reception.
Alle tre møder var velbesøgte med deltagere fra mange forskellige institutioner, på tværs af sektorerne i det danske sundhedslandskab og med forskellig faglig baggrund, og med deltagelse også
fra kommuner, styrelser og ministerier – helt i selskabets ånd. De åbne og tværfaglige diskussioner, som muliggøres ved selskabets medlemsmøder, er et særkende for selskabet gennem årene,
til inspiration for mange der forsøger at løfte interdisciplinære udfordringer.
En stor tak til bestyrelsen for deres indsats med planlægning og afholdelse af disse møder.
Bestyrelsen har siden sidste Generalforsamling afholdt tre bestyrelsesmøder i juni, oktober og
februar. Bestyrelsens arbejde har været centreret omkring planlægning af medlemsaktiviteter,
diskussioner om profilering af selskabet samt diskussioner om selskabet i kontekst af det internationale selskab ISBM.
Selskabet har pr. 1. maj 2017 72 medlemmer. Herudover modtager 27 personer nyheder og mødeindkaldelser gennem selskabets mailingliste. Der er i løbet af året kommet tre nye medlemmer og en enkelt udmeldelse.
Vores dedikerede studentermedhjælp Nanna Husted Jensen bliver færdig med sit studie ultimo
juni 2017 og har hjulpet med at rekruttere en afløser. Fra 1. juli 2017 indtræder Rikke Nicoline
Stokholm som selskabets studentermedhjælper. Rikke er studerende ved Folkesundhedsvidenskab, AU på 4. semester. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Nanna for sin
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store indsats med at få styr på medlemsoversigter, dokumenter og forefaldende arbejde i selskabet.
Årets begivenhed på den internationale scene var ICBM i Melbourne, AU, hvor jeg selv og bestyrelsesmedlem Loni Ledderer deltog. Vi repræsenterede DSPM ved ISBM Governing Council mødet
umiddelbart inden ICBM, hvor DSPM var med til at indstifte ISBM som non-profit selskab under
tysk lov, således at ISBM fremover vil være hjemhørende i Tyskland og underlagt tysk lov som
non-profit. DSPM er således nu indskrevet som et founding member society af ISBM.
DSPM havde indstillet Professor Bjørn Holstein, SIF til en ISBM Life Time Achievement Award for
hans kæmpe indsats med forskning og undervisning indenfor psyksocial medicin i Danmark. ISBM
valgte at tildele Bjørn Holstein denne flotte anerkendelse af hans arbejde. Prisen blev overrakt
ved ICBM og modtaget af undertegnede på vegne af Bjørn og senere overrakt til Bjørn ved en
festforelæsning på SIF. Bjørn var meget taknemmelig for indstillingen og prisen og arrangementet skabte en god markering af DSPM og værdien af den psykosociale forskning
Samarbejdet med vore nordiske nabo-selskaber og de nordeuropæiske selskaber var til diskussion
under ICBM. Der er et ønske om at styrke dette fra vore nabo-selskaber, som vi i DSPM kun kan
bakke op om og nyde godt af. Der vil blive udviklet videre på disse ideer og muligheder for fx.
fælles symposier, eller publikationer i året der kommer.
Et af de tilbagevendende dagsordenspunkter ved årets møder i Bestyrelsen har været ønsket om
at finder muligheder for at profilere selskabet bedre og bredere. Dette vil også være et fokusområde for året som kommer, hvor vi håber at kunne forankre selskabets arbejde bedre på tværs
af landet og søge at rekruttere flere medlemmer blandt studerende også.
Bestyrelsen har netop afprøvet at holde en heldagsseminar for at udvide muligheden for i fællesskab at arbejde på at udvikle ideer og få ført ideerne til dørs. Vi vil i løbet af det kommende år
evaluere om dette skabte nye muligheder og tiltag som tiltænkt - og om det er en model vil vi
lægge på programmet for det kommende år også.
Slutteligt skal der lyde en kæmpe stor tak til den samlede bestyrelse for deres frivillige og ulønnede indsats for at opfylde selskabets formål. En særlig tak skal lyde til Laust Hvas Mortensen
for varetagelse af selskabets finanser.
Det er min vurdering, at DSPM er et velfungerende og nødvendigt selskab i den sundhedsvidenskabelige debat i Danmark. Selskabet har et unikt potentiale, som det meget smukt udnytter
gennem medlemsmøderne, for at skabe diskussion på tværs af faglige skel og videnskabelige metoder. Særligt noterer jeg mig, at selskabet har formået gennem de afholdte arrangementer at
sætte fokus på og deltage i sundhedsdebatter, som er oppe i tiden, og som både praktikere og
forskere har engageret sig indgående i diskussionerne af under møderne. DSPM’s tværgående
dagsorden har et stort potentiale for at engagere sundhedsvidenskabelige studerende og yngre
forsker i tværgående debatter, der anerkeder og udforsker bredden i det psyksociale felt. Dette
er et potentiale som vi vil arbejde dedikeret på at udvikle i det kommende år.
Således er det med glæde, at jeg takker for endnu et år som formand med stor lyst til fortsat at
løfte arbejdet i selskabet med den øvrige bestyrelse og med aktive medlemmer.
Mette Terp Høybye, Formand
16. maj 2017
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