
Referat fra Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, torsdag d. 19/3, 09, kl. 

17.00, i Kræftens Bekæmpelses lokaler Strandboulevarden 49, København. 

 
Ida Waage Nielsen vælges til ordstyrer, Flemming Rasmussen som referent. 
 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovlig indvarslet ved opslag på hjemmesiden, og 
efterfølgende opslag i Psykolog-Nyt. 
 
Formandens beretning: 

Årsmødet 2008 blev afviklet til Styrelsens tilfredshed. 
Ved efterfølgende generalforsamling afviklede vi en brainstorm i forhold til selskabet. Der var 
ønsker om arrangementer fordelt over landet. Vi har allerede afholdt et meget velbesøgt kursus i 
Århus i januar med titlen ”Samtaler om krop og smerte” med mere end 40 tilmeldte. Derudover er 
vi ved at planlægge et arrangement i Vejle indenfor de næste par måneder. Det er en delvis kopi af 
vores tidligere arrangement med Kristian Ditlev Jensen, hvor han fortæller om sine oplevelser med 
flere forskellige psykologer. Der var ligeledes et ønske om at vi afviklede flere arrangementer. Et 
ønske vi er helt enige i, og vi bestræber os på at øge antallet. Allerede i det forløbne år har vi haft 
flere arrangementer end de foregående år, og dette skal gerne gentage sig i indeværende år!  
   Derefter sker der en præsentation ved formanden af Styrelsens medlemmer og vores særlige 
fokus-områder. Formanden beretter om et tema der har været drøftet i Formandskollegiet: 
psykologmangel? Ja faktisk! Og at der efter det vellykkede forløb fra foreningen omkring 
psykologer i psykiatrien, nu er startet et forløb om psykologer i somatikken. Det sidste har 
naturligvis vores store interesse. 
   Vi har indledt et tættere samarbejde med Sundhedspsykologisk Fagnævn. Deres opgave er at 
godkende sundhedspsykologiske specialister. Men derudover har vi jo en fælles interesse i at øge 
interessen for Sundhedspsykologi. 
   Vi har haft kontakt med Dansk Selskab for Folkesundhed, for at sondere mulighederne for et 
tættere samarbejde. Vi blev tilbudt at blive optaget som fraktion i Selskabet. Vi valgte at afslå af 
flere årsager, men håber stadig på samarbejde konkrete sager. 
   Vi har tanker omkring fyraftensmøder, hvor nyuddannede kan præsentere sundhedspsykologisk 
relevante specialer. Vi har tanker om at sætte vores overskud ”på arbejde” ved at invitere kendte 
udenlandske oplægsholdere. 
   Vi er ca. 150 medlemmer. 
   Alle medlemmer af styrelsen ønsker at fortsætte, da vi finder arbejdet såvel sjovt som givende. 
 
Kassererens beretning: 

Indtægter på ca. 76.000,-, udgifter på ca. 63.000,- Overskud ca. 13.000,- + tidligere overskud 
8.000,-, så i alt overført til dette år 21.000,-. 
Dette opsparede overskud forestiller vi os skal bruges på et større arrangement med et udenlandsk 
trækplaster. 
 
Valghandling: 

Der var ikke ønske hos de fremmødte om at opstille til Styrelsen, og samtlige siddende medlemmer 
ønskede genopstilling – og blev derfor valgt med akklamation. Formelt set modtog Thomas Iversen, 
Eva Gall og Flemming Rasmussen genvalg til styrelsen, og Ida Waage Nielsen og Susanne Ohrt 
blev genvalgt til suppleanter. I praksis skelner vi ikke i styrelsesarbejdet. 
 
Eventuelt: 



Det bringes op, at det kan være svært at finde kurser svarende til kravene i den 
Sundhedspsykologiske Specialistuddannelse. Vi lover at tage det op med Fagnævnet. Afklare om 
det er kurser, vi selv kan etablere, eller om de måske skal tages andre steder i norden eller lignende. 
   Der spørges til, hvordan man finder sundhedspsykologiske supervisorer. Psykologforeningen må 
ikke udlevere en liste af hensyn til registerloven. Vi vil se hvad der kan gøres. I første omgang vil vi 
forsøge at samle navne som kan præsenteres på vores hjemmeside. Men vi vil også undersøge andre 
muligheder. 
 
Der takkes for god ro og orden. 


