
Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk 
Selskab, torsdag d. 9/9, 2010, 16.00-19.30 

 
 
 
Til Stede: Thomas Iversen, Susanne Ohrt, Eva Galle, Pia Melgård, Flemming Rasmussen. 
Afbud fra Camilla Rasmussen, Monica Tafdrup Notkin, David Palmquist, John Marquard 
 
Sexologisk Kursus. 
Thomas spørge Rikke Pristed om alt det praktiske er OK – og ellers ordner han det! Flemming 
skriver med hende om annonce. Og kontonummer skal huskes! Der udsendes foreløbig 
information til mailing-listens medlemmer. 
   Thomas skal forsøge at få kurset godkendt i Fagnævnet. 
 
Vi har tidligere også talt om et kursus omkring sexualitet og handicap. Vi arbejder videre med dette 
specifikke kursus. Endvidere taler vi om, på et tidspunkt at holde kursus om sexualitet og kulturelle 
aspekter. Evt. bredt lidt ud til titlen kultur og sundhedspsykologi. 
 
Pårørende kursus. 
Susanne og Monica ser på hvor langt vi er kommet, og hvilken retning det videre skal tage. 
   Vi overvejer om sekundær traumatisering af pårørende eller langvarig belastningsreaktion hos 
pårørende kan indgå i et sådant kursus. 
 
Kalender for den kommende tid: 
23/9 – Fyraftensmøde med Thomas Iversen om psykisk førstehjælp 
4/10 – Styrelsesmøde kl. 16.00 
29/10 – Kursus med Kirsti Malterud om medicinsk uforklarede lidelser i Kræftens Bekæmpelses 
Lokaler 
8/11, kl. 14.00 (eller 16.00) Styrelsesmøde  
1/12 – Sexologisk Kursus i DP. Efterfølgende julefrokost for styrelsens medlemmer 
10/1, 2011, kl. 16.00 – Styrelsesmøde 
3/2, 2011 kl. 15.30 – 18.30 Fyraftensmøde om psykisk førstehjælp i Århus 
1/3, 2011, kl. 16.00 Styrelsesmøde 
31/3, 2011 – Generalforsamling og endnu uplanlagt  
4/5, 2011, k. 16.00 Styrelsesmøde 
16/6, 2011, kl. 16.00 Styrelsesmøde 
 
Supervisorliste. 
Vores supervisorliste på hjemmesiden kan vi evt. forsøge at få udbygget. Dog vil vi i første omgang 
forsøge at undersøge funktionaliteten på DPs nye hjemmeside. Om funktionen kan findes der. Vi 
tager det op næste gang. 
 
Status på arrangement på Psykisk førsteshjælp. 
Der er ca. 55 tilmeldte, hvilket er lige omkring det maximale antal mulige tilhørere. Thomas får 
arrangeret ”biografopstilling”. Bogen kan erhverves uden boghandlerprofit, hvorfor der også kan 
blive tale om en sandwich til tilhørerne. 
   Grundet den store tilslutning forsøger Thomas hurtigst muligt at finde lokaler hos DP i Århus,  
hvor arrangementet kan gentages. Vi stiler mod februar, 2011. 
   Eva arbejder hårdt med at komme up to date med registreringer. 
 
Status på arrangement Medicinsk uforklarede lidelser 



Der er rundt regnet tilmeldt 15, hvilket er tilfredsstillende. Vi rundsender annonce endnu en gang 
til vores mailliste 
 
Brug af vores mailing-liste. 
For at rundsende for andre kræver vi: 

- sundhedspsykologisk relevant 
- det skal fremstå seriøst 
- medlemsberettigede ikke-medlemmer af DP kan ikke benytte vores tjeneste 

Vi bør gøre opmærksom på, at vi ikke undersøger om det meriterer til sundhedspsykologisk 
specialistuddannelse. 


