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Referat fra styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk 
Selskab 9/6, 08, kl. 15.30 – 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Dansk Selskab for Folkesundhed
3. Database
4. Regnskab for Årsmøde
5. Høring omkring stress.
6. Skal årsmødets foredrag gentages i Jylland?
7. Arrangementer iøvrigt
8. Nyhedsbrev
9. Kontakt til Sundhedspsykologisk Fagnævn m.h.p. tættere samarbejde
10. Iøvrigt
11. Kommende møder

Til stede:
Thomas Iversen, Susanne Ohrt, Ida Waage Nielsen, John Marquardt, Monica Tafdrup Notkin, 
Eva Gall, Flemming Rasmussen (ref.).

1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde godkendes.

2. Dansk Selskab for Folkesundhed.
Thomas har haft kontakt med selskabet, og vil nu høre mere præcist hvad det indebærer af 
kontingent, forpligtelser etc.

3. Database
Flemming har kontakt med web-moster, og arbejder iøvrigt videre med projektet i samråd med 
Eva.

4. Regnskab for Årsmødet:
Det balancere rundt regnet og det er tilfredsstillende. Overskud på 1525,04 kr. Men selvfølgelig 
havde vi gerne set flere fremmødte.

5. Høring om stress.
Eva er stadigvæk meget interesseret i emnet, og finder det presserende i forhold til hvad hun ser i 
sin praksis af stressede folk. Imidlertid er hun - og resten af bestyrelsen -  enige om at det er et 
projekt der overstiger vores formåen. Enden bliver at Thomas tager kontakt til DP og hører om 
de i samarbejde med os vil stable et sådant arrangement på benene der primært er rettet mod 
beslutningstagerne. Det vil give større gennemslagskraft, og et større administrativt apparat at 
trække på, hvis DP er med på ideen.
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6. Årsmødeforedrag i Jylland?
Vi enes om, at vi vil gentage foredragene i Jylland, og beslutter os for Århus. Thomas prøver at 
finde en dato hvor de to foredragsholdere vil kunne gennemføre det (de har tidligere sagt at de 
gerne vil). Der fremkommer en række forslag til hvor det kan være, bl.a. Marselisborgcenteret. 
Thomas finder et sted, når dato er faldet på plads.  Stiler mod uge 43-44.

7. Arrangementer iøvrigt
Vi har tidligere arbejdet med et arrangement for ph.d.-studerende indenfor det 
sundhedspsykologiske område. Dengang gik det i stå. Men det forlyder at Michael Thastum igen 
er i Danmark – Thomas prøver at kontakte ham, for at starte projektet op igen.

Vi kunne ønske os at holde arrangement med bud på ”Hvorfor gør folk ikke hvad vi beder dem 
om?”. Det kunne gøres ved et arrangement om Motivational Interviewing. Ideelt set skulle vi 
have Miller og Rollnick på besøg...

Monika taler om at vi kan invitere Christian Ditlev Jensen, journalist, og forfatter til bogen ”Det 
skal blive sagt” om sexuelt misbrug. Bogen er bl.a. kendetegnet ved at forfatteren fra forskellige 
behandlere alle steder får noget brugbart med derfra. Det kunne vi tænke os at holde 
fyraftensarrangement omkring. Og med causeren over hvad han manglede; kunne have ønsket sig 
i sine behandlingsmæssige forløb. Monika kontakter ham for evt. at kunne komme videre med 
ideen.

Metoder i sundhedspsykologi kunne være en overskrift.
Under den kunne evt. være Karen Vibeke Mortensen om personligheds-
forstyrrelser/forskelligheder og somatisk sygdom.
Karsten Berg om eksistentiel tilgang.
Samt både en dynamisk og en kognitiv tilgang. 

Pårørende til syge som klienter i sundhedspsykologisk regi kunne være et spændende emne.

8. Nyhedsbrev
For at knytte medlemmerne tættere til selskabet vil vi begynde at udsende et nyhedsbrev. Korte 
introduktioner til emner som uddybes på hjemmesiden. Periodicitet ca. 1 gang i kvartalet. I det 
første kunne vi omtale mødet i Århus, tankerne omkring database og muligheden for at melde sig 
med henblik på dels at skaffe kunder til sig selv, og dels at kunne danne netværk af andre med 
samme arbejdsområder. Ønsker til fremtidige arrangementer, herunder om der er medlemmer 
der er gået i stå på vej mod specialistuddannelse som følge af kursus-typer der ikke udbydes.

9. Kontakt til Sundhedspsykologisk Fagnævn
Vi ønsker en højere grad af koordinering mellem Selskabet og fagnævnet. Bl.a. regner vi med at 
de kan oplyse os om, hvilke elementer i specialistuddannelsen der for tiden er den begrænsende 
faktor i forhold til at opnå godkendelsen. Vi vil se i hvor høj grad vi vil kunne dække disse huller. 
Gerne i fællesskab med andre selskaber m.v. Der kan være flere interessante muligheder.

10. Iøvrigt:
Vi ønsker at arbejde videre hen mod et tættere samarbejde med såvel patientforeninger som 
andre selskaber under DP.
Susanne vil læse op på kriterierne til den sundhedspsykologiske specialistuddannelse, og 
genopfriske dem for os alle næste gang.
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11. De næste møder bliver
3/9, 08, kl. 16.00 – 19.30 (her skal dato for Årsmøde fastlægges)
1/10,08, kl. 16 – 20
6/11, 08, kl. 16 – 20
5/12, 08, kl. 14 – 18, og herefter julefrokost.

God sommerferie!


