
Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk 
Selskab 17.3.2010 i DPs lokaler 

 
Til stede: Thomas Iversen, Susanne Ohrt, Monica Tafdrup Notkin, Eva Gall, Flemming Rasmussen,  
Afbud fra Ida Waage Nielsen og John Marquardt. 
 
Annonceringen af vores Søvnarrangement i København, Dansk Psykologforening d.10/5, 2010, 
kl. 15.30-1830 rundsendes, og lægges på hjemmesiden, www.sundhedspsykologi.org . 
 
Vores dobbeltkursus med Spinelli og Giersing: 
Spinelli: vi kan udvide antal deltagere i Parken, men forsøger at holde fast ved max. 35 deltagere 
 
Giersing: Thomas forhandler frokost, kaffe m.v. med DP. 
 
Susanne laver kursusbeviser til begge kurser. 
Eva tager med til navneskilt på bord og på brystet. 
Kurset er godkendt af Kursusudvalget. 
Susanne spørger til eventuelle hand-outs. 
 
Vi gennemgår vores kogebog for arrangementsafvikling – og Susanne rundsender den opdaterede 
udgave af denne. 
 
Kravet om EAN-nummerbetaling gør at Evas arbejde er blevet noget større end tidligere. Eva 
spørger videre til fremstilling af fakturaer i DP. Dags dato blanketter medbringes ligeledes af Eva. 
 
Generalforsamling: 
For deltagere i generalforsamling er der gratis spisning efterfølgende. Thomas afgiver årsberetning. 
Eva aflægger regnskab. 
På valg er: 
John, Thomas, Monica er på valg som medlemmer 
Susanne og Ida er på valg som suppleanter 
Eva og Flemming valgt for 2 år sidste år. 
 
Generalforsamling i Dansk Psykologforening 
Bliver det diskuteret om sundhedspsykologiske specialister er egnede til ydernumre går Thomas på 
talerstolen. 
Selskabet har ingen fælles holdning til Formandsvalget. 
 
Kursus og Funktionelle lidelser. 
Flemming har kontakt med Kirsti Malterud om at holde et heldags kursus. Han går videre og de 
anslåede udgifter ligger indenfor det acceptable. Vi stiler mod afholdelse i efteråret.  
 
Evas annonce til Studenterbladene godkendes. Thomas finder adresser til Århus og Ålborg, Eva til 
København.  
 



Vi har talt om at Susanne kunne lægge sin skriftlige opgave fra Specialistuddannelsen på 
hjemmesiden. Imidlertid er der nogle diskretionshensyn der gør at det ikke kan lade sig gøre. Hun 
vil omskrive den, så den kan lægges ud. Men det kommer til at vente nogen tid. 
 
Specialistuddannelsen: 
Vi skal på næste møde forsøge at sammenstykke nogle versioner af de 150 timers 
Sundhedspsykologisk specifikke undervisning. Herefter diskutere det med Fagnævnet. Dette for at 
give interesserede nogle bud på hvad der f.eks. skal til. Flemming medbringer 
Specialistuddannelsespjecen næste gang. 
 
Pårørende: 
Susanne har diskuteret med hustru til en nu afdød mand – og denne stiller gerne op til et 
arrangement om pårørende.  


