
Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs 

Styrelse 10/10, 2011, kl. 16.00-19.00 

 

Til stede: Thomas Iversen, Camilla Rasmussen, Monica Tafdrup Notkin, Susanne Ohrt, Pia Meldgaard, 

Flemming Rasmussen, 

Afbud fra Eva Gall, David Palmquist, John Marquardt. 

 

Evaluering af smertekursus med JoAnne Dahl: 

Vi oplevede det inspirerende, og oplevede stor tilfredshed blandt vore deltagere.  Der var røster fremme 

om at smerter fyldte lidt for lidt i programmet. At det et par steder måske blev oplevet en smule for frelst.  

   Vi oplevede at hun betegnede sig selv som radikal behaviourist, men at mange af hendes forslag til 

interventioner kunne vi genkende fra flere andre terapiretninger. 

   Samlet set vil vi anbefale hendes kursus til andre. 

Sundhedspsykologi, organisation og samfund. 

Lokaler er på plads. 

Vi er blevet opmærksom på,  at én af dagene på kurset er sammenfaldende med kursus i Selskab for 

Selvstændige psykologer og andre relevante selskaber m.v.. Da der er ganske stort medlemssammenfald 

giver dette os nogle udfordringer i forhold til at afvikle kurset. 

I vores kogebog skal stå, at vi datomæssigt skal undersøge om der er arrangementer hos dem, og dels 

checke om der er optaget i lokalerne i DP af relevante Selskaber eller lignende. 

 

Stress-arrangement. 

Artikel i Børsen hvor Bo Netterstrøm argumenterer for at mange psykologer skærmer folk med stress for 

meget mod virksomheden. At det unødigt forlænger sygemeldingen, og måske mindsker den ramtes 

mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Monica undersøger mulige foredragsholdere til dette 

emne. Netterstrøm melder sig principielt klar til en dag i april. Der arbejdes videre med sagen. 

Årsmøde. 

Lene Vase og Hjalti Jonsson afholder til sammen 6 timers kursus om bekymring, rumination og placebo. 

Morgenmad fra 9.30. Kursus fra 10-17, herefter Generalforsamling. Thomas laver overskrifter til flyer m.v. 

på få linier for de 2 oplægsholdere. Flyer rundsendes straks den er udarbejdet. Lokale bestilt i DPO. 

I psykolognyt til første nummer efter nytår, således at der indkaldes rettidigt til GF.  



Prisen fastsættes til 500,- kr. 

Skærmmøder i Styrelsen. 

Vi taler om fordele og ulemper. Pia er ved at undersøge om DP har løsning til at afholde skærmmøde. 

Camilla vil gerne gøre brug heraf, Thomas mener at han er bedre tjent med at møde op i Kbh.  

 

Forespørgsel fra medlem. 

Vi har modtaget forespørgsel fra medlem, som finder at det er svært for hendes specialefelt at gøre brug af 

hele spektret som sundhedspsykologi råder over. Og derfor ej heller finder alle punkter i 

specialistuddannelsen relevant for hende, og modsat at hun har behov for noget fra andre specialistgrene, 

som ikke meriterer. Vi har fuldt ud forståelse for hendes problematik, som er genkendelig også for andre. 

Thomas svarer medlemmet. Han har nyligt været til møde i professionsudvalget som netop arbejder med 

revision af de eksisterende specialistuddannelser. Konkrete ansøgninger om dispensationer m.v. kan 

sendes til Fagnævnet. 

 

Hjælp til personer i gang med sundhedspsykologisk specialistuddannelse. 

Vi kunne ønske os at Fagnævnet ville udarbejde vejledning i, hvordan man kan komme videre så fremt man 

er fanget i nogle af de ”klassiske” punkter der er svære at erhverve til specialistuddannelsen. 

   Kan der evt. søges Bestyrelsen om en ”løs dispensation” til folk med problemer der er kendte? Camilla 

tager det med i Fagnævnet. 

 

Pædagogisk Sundhedspsykologi. 

Der er fire punkter under dette krav i specialistuddannelsen. 

Punkt 1 kan Monica tage sig af med ”forebyggelse, sundheds og sundhedsfremme”. 

Punkt 2+4 vil Susanne spørge til om hun og en kollega Birgitte vil varetage. 

Punkt 3 – her vil Camilla spørge navngiven person, Lotte Mølsted. 

 

Næste møde: 

Onsdag d. 14/12, 15.30  


