Formandens beretning for året 2018-2019
Kære DSPM medlemmer.
Jeg vil hermed, for sidste gang som DSPM formand, berette om året, der er gået:
Selskabets medlemsmøder det sidste år har sat fokus på sociale ulighed i sundhed, som også var temaet for
vores Nordiske Symposium ved ICBM 2018 i Chile. Siden sidste generalforsamling har selskabet afholdt to
medlemsmøder. I august 2018 havde vi besøg af professor David Taylor-Robinson, fra University of Liverpool, der talte om Child health inequaliteis in the UK, drivers and political efforts to reduce them. I
februar 2019, satte vi fokus på diskussion af evidensbølgen og sundhedsvæsnets udvikling tre oplæg af
Morten Hulvej Rod, Jakob Anhøj og Sigurd Lauridsen & Anna Paldam Folker.
Møderne har været udmærket besøgt, men kunne have rummet flere deltagere. Dog har de som altid haft
deltagere fra mange forskellige institutioner, på tværs af sektorerne og med forskellig faglig baggrund –
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.
Selskabet har pr. 1. maj 2019, 52 medlemmer. Herudover modtager 100 personer nyheder og mødeindkaldelser gennem selskabets mailingsliste. Der er i løbet af året kommet 2 indmeldelser, men desværre har vi
også modtaget 4 udmeldelser.
I året der er gået, er selskabet blevet registreret som en frivillig forening med CVR-nummer i forbindelse
med overførelse af selskabets bankkonto til ny kasserer. Banktransitionen har haft sine udfordringer, men
er ved at være på plads nu.
Bestyrelsen har siden sidste Generalforsamling i juni 2018 afholdt et bestyrelsesmøde i januar, samt netop i
dag et dagsseminar. Bestyrelsens arbejde har været centreret omkring videreførelse af Shooting Star foredragskonkurrencen, diskussioner om profilering af selskabet samt opgaver relateret til det internationale
selskab ISBM, hvor vi arbejder på at være med til at tegne profilen for behavioral medicine.
En anden opgave for bestyrelsen har været revision af selskabets vedtæger, som er lagt frem til afstemning
ved denne Generalforsamling. Udover en påkrævet justering af konkrete forhold omkring indmeldelse og
udmeldelse af selskabet, og lignende, så er hovedpunktet i de reviderede vedtægter, at bestyrelsen med
ændringerne ønsker at indskrive et nyt fokus på organisering af ledelsen af selskabet.
Et af de tilbagevendende punkter i Bestyrelsens diskussion er 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.
Jeg har siden sommeren 2017 fungeret som Chair for ISBM Nominations Committee, der varetager nominering af personer til de centrale poster i ISBM’s Board og Executive Board, og fortsætter i denne funktion
frem til ICBM 2020 i Glasgow. Sammen med øvrige bestyrelsesmedlemmers engagement i ISBM Task Force
og INSPIRE committee, er dette et udtryk for den stigende interaktion med det internationale selskab som
DSPM har haft gennem de seneste år. Et engagement, som jeg vurderer, vi som selskab vil kunne trække
inspiration fra, men som også vil kunne danne baggrund for spændende samtaler om hvordan psykosocial
medicin karakteriseres i en dansk kontekst. Det fælles nordiske symposium om social ulighed i sundhed,
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som DSPM havde arrangeret i forbindelse med ICBM 2018 i Santiago i november, er et godt eksempel på at
der er vigtige bidrag fra de skandinaviske lande til den internationale debat.
Vi har i siden juli 2017 været så heldige, at Rikke Nicoline Stokholm, har fungeret som selskabets studentermedhjælper. Rikke er studerende ved Folkesundhedsvidenskab, AU og vil fortsætte som studentermedhjælp efter denne GF. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Rikke indsatsen gennem året.
Slutteligt skal der også lyde en kæmpestor tak til den samlede bestyrelse for deres frivillige og ulønnede
indsats for at opfylde selskabets formål. En særlig tak skal lyde til Nis Palm Suppli for at have styret selskabet gennem en transition af selskabets finanser med en del bump på vejen. En anden
Med denne GF udtræder Katrine Løppenthin af DSPM’s bestyrelse. Hun har ikke ønsket at genopstille efter
4 års engagement i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give Katrine en stor tak for indsatsen
og vi håber at mødes ved fremtidige DSPM-arrangementer.
Det er min vurdering, at DSPM er en vigtig, lille stemme i den sundhedsvidenskabelige debat i Danmark.
Selskabet har et unikt potentiale for at skabe diskussion på tværs af faglige skel og videnskabelige metoder,
som det kommer til udtryk på medlemsmøderne. Et potentiale som Bestyrelsen er dedikeret til at søge at
udvikle og udnytte yderligere i årene fremover. Særligt noterer jeg mig, at foredragskonkurrencen igen i år
møder stor velvilje hos de institutioner og seniorpersoner, vi henvender os til, og at der er stor iderigdom
og ønske om at udvikle selskabet i den siddende bestyrelse. DSPM’s tværgående dagsorden har et stort potentiale for at engagere sundhedsvidenskabelige studerende og yngre forsker i tværgående debatter, der
anerkender og udforsker bredden i det psykosociale felt.
Således er det med glæde, at jeg takker for endnu et år som formand. Samtidig er det også med stor glæde
jeg med denne Generalforsamling giver stafetten som formand videre til Pernille Bidstrup. Det har været en
spændende opgave at være med til at sætte retning for selskabet i de sidste 5 år. Jeg glæder mig til fortsat
at indgå i bestyrelsesarbejdet og mener, der er stort potentiale for udvikling af arbejdet.
Mette Terp Høybye, Formand
23. maj 2018
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