
Referat fra møde i Styrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 
onsdag d. 16. juni, 2010. 

 
Til stede er: 
Pia, Camilla Rasmussen, John Marquardt, David, Eva Gall, Monica Tafdrup Notkin, Thomas 
Iversen, Flemming Rasmussen. 
Afbud fra Susanne Ort. 
 
Sexologisk kursus 
Thomas arbejder videre med onsdag d. 1/12, 10-17. 
Kurset skal udarbejdes i samarbejde med underviserne, og centrere sig omkring somatisk raske 
personer. Der skeles meget til, hvordan kurset skrives sammen så det også kan meritere i forhold til 
sundhedspsykologisk specialistuddannelse, underpunktet rådgivning og behandling. 
   Vi stiler mod senere at lave kursus om sexologiske problemer hos mennesker med kroniske 
handicaps. 
 
Kursus med Malterud. 
Vedr. opslag: Overskrift oversættes, og der nævnes i tekst at det foregår på norsk. Sidste dato for 
tilmelding indsættes. Pris for medlemmer 1200,- for ikke-medlemmer 1500. Max 5 studerende 
(først til mølle-princip), pris 500 kr. Malterud skal revidere program, i forhold til pauser. Hun skal 
i øvrigt godkende opslaget. Bede hende om CV i forhold til forhåndsgodkendelse i Kursusudvalget. 
 
Møde med Fagnævnet 
Der er usikkerhed omkring hvorvidt vi har aftalt møde med Fagnævnet til 8/11, 2010. Vi kunne 
ønske os at vi havde tiden fra 14-20 for at få kigget grundigt på de ulemper og 
uhensigtsmæssigheder der eksisterer i forhold til at blive godkendt som sundhedspsykologisk 
specialist. Og specielt med henblik på specialiseringsmodulets punkter 2, 3 og 4.Og en handleplan 
for, hvordan vi kan gøre noget ved disse. Såvel på kort, som på længere sigt. Derudover aftale 
hvordan vi kan få det bedst mulige samarbejde. Derudover skal vi kigge på arbejdet vi startede ved 
sidste møde om, hvad sundhedspsykologi er for noget. 
 
Specialistuddannelsen. 
Under specialiseringsmodulet er der 4 hovedområder: 

1) Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område. 
2) Intervention i det kliniske arbejde. 
3) Pædagogisk sundhedspsykologi. 
4) Sundhedspsykologi, organisation og samfund. 

   Det er specielt områderne 2, 3 og 4 der kan være svære at få udfyldt med relevant, spændende og 
tilgængelige kurser. 
    
I forhold til pædagogisk sundhedspsykologi kan det projekt Monica og Susanne pusler med, passe 
ind. 
   I forhold til psykoedukation, patientundervisning og personaleundervisning kan vi overveje, om 
vi selv har noget at byde ind med.  
   Og vi kan overveje at give området brede appel ved at målrette tilbud til f.eks. smerte eller 
onkologi. 
    
I forhold til sundhedspsykologi, organisation og samfund overvejede vi, om der kunne være hjælp 
at hente i kommiteen for sundhedsoplysning. 
 
Sundhedsvæsenet som organisation. 
 



   Kan vi komme i tanke om ”Pinger” der kan hjælpe med gode, relevante og spændende kurser som 
samtidig vil meritere til specialiseringsdelens punkt 2, 3 og 4.  
   Er der andre faglige selskaber som vi kan samarbejde med, i forhold til evt. kursusafholdelse m.v. 
Styrelsens medlemmer skimmer Pjecen om specialistuddannelserne  til næste gang. 
   DP arbejder fortsat med sundhedspsykologiske fremstød, men lige nu prioriteres 
specialuddannelsen indenfor psykiatrien højere. 
 
Generelt skal vi forholde os hvordan vi i den nærmeste fremtid hjælper til at nye specialister kan 
komme igennem uddannelsen. Og på lidt længere sigt skal vi se på, om der skal laves ændringer i 
Vejledningen så det bliver nemmere at sammenstykke en specialistuddannelse indenfor vores felt. 
Det er vores oplevelse at nogle opgiver undervejs, og vælger en anden retning for ”at komme i hus” 
med en specialistuddannelse. 
 
Og vi skal have taget stilling til hvilken vægtning der skal være mellem at være hhv. kursusarrangør 
og fortaler for  og inspirator for sundhedspsykologien.  
 
Pårørendekursus. 
Trods de bedste intentioner om det modsatte, blev punktet udsat til efter sommerferien. 
 
Psykisk Førstehjælp. 
Kurset ligger fast, der er udsendt invitation.  
 
Ph.d.-arrangement i Århus. 
Vi forsøger at afholde arrangement i Århus i januar måned hvor ph.d.-studerende kan fremlægge 
projekter af sundhedspsykologisk relevans. Evt. også andre end psykologer kan inviteres. 
 
Kommende møder: 
9/9, 2010, kl. 16.00. 
4/10, 2010, kl. 16.00 
8/11, 2010, kl. 14.00 (hvis sammen med Fagnævn, ellers kl. 16.00) 
Efter kursus d. 1/12, 2010 afholder vi julefrokost. 
 
Næste møde: 
Smertebehandling på ACT-grundlag 
Hvilke tilbud skal vi rundsende på vores medlemmer, diskussion 
Til mødet 9/9 aftaler vi møderne i de første måneder af 2011. 
Vi skal ligeledes fastlægge Generalforsamling. 
Hvordan går vi videre med supervisor-liste? 


