
Referat fra Styrelsesmøde i  Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d.  30/1, 2012 i Dansk Psykolog Forenings 

lokaler. 

Til stede: Thomas Iversen, Pia Meldgaard og Flemming Rasmussen. 

De øvrige har meldt afbud. 

Der indflettes efterfølgende kommentarer afgivet pr. mail.  

Har jeg glemt nogle af de væsentlige? 

1. Forslag om Fagnævn 

Thomas præsenterer os for en forslag til Generalforsamlingsbeslutning om at sætte Fagnævn med 

for lidt aktivitet på stand by – og herunder er Sundhedspsykologisk Fagnævn desværre. 

   Vi har forståelse for at forslaget stilles. Men kan se at der er et problem i forhold til 

forhåndsgodkendelse af specialespecifikke kurser. Der er en række udvalg hvor Fagnævnet har et 

født medlem – her vil Sundhedspsykologis stemme mangle, med risiko for at vi kommer endnu 

længere bagud i udvalgenes bevidsthed. Så vi har indsigelser mod det stillede forslag. 

   Efter mødet har Pia sendt en længere og mere grundig redegørelse for de problematikker 

forslagets  gennemførelse vil afstedkomme. 

  

2. Hvad mangler i forhold Årsmøde? 

Thomas kontakter Heidi angående morgenmad og frokost. Han laver ligeledes en 

forhåndsreservering til spisning ude i byen efter Generalforsamling. 

Flemming udarbejder kursusbevis. 

Umiddelbart efter udløb af tilmeldingsfrist – d. 27/2, bedes Eva skrive til Heidi for at oplyse hvor 

mange spisende gæster vi stiller med. 

 

3. Sundhedspsykologi, Organisation og samfund – er der nyt fra Fagnævn, fra DP, andre steder? 

Camilla har mailet os følgende: 

 Der udover ser det ud til, at SPU har godkendt dispensation fra Sundhedspsykologi, org. samfund 

(20 timer), men jeg har endnu ikke modtaget referatet fra deres sidste møde, men har det mundtlig 

fra Lotte Mølsted. Der må ikke sættes annonce i psykolog Nyt desangående, de vil kun, at vi sætter 

det på vores hjemmeside. 

Efterfølgende har Camilla på baggrund af referat foreslået følgende formulering: 

Pga. af vanskeligheder med at gennemføre kurser indenfor emneområde 11.4.4.2.4 

Sundhedspsykologi, organisation og samfund (20 timer) har Specialistuddannelses udvalget (SPU) 

under Dansk Psykologforening godkendt, at der kan dispenseres herfra, og således kan 

emneområdet erstattes med anden speciale relevant teori svarende til 20 timer. Den konkrete 

godkendelse heraf påhvilet det sundhedspsykologisk fagnævn. 

 

4. Pædagogisk Sundhedspsykologi – har vi undervisere, kan vi komme videre med planlægning 

Camilla arbejder hårdt på at stable 2 dage på benene i juni måned, i år i samarbejde med Lotte 

Mølsted. Hun vender tilbage når det er på plads. Og vi regner med at Monica vil gennemfører et 

dagskursus i den motiverende samtale. Hermed skulle emnet kunne være dækket ind. 

 



5. Ansøgninger om godkendelse af hhv. stress-kursus med Bobby og Årskursus – jeg kom for sent! 

Behandles pr. mail i Fagnævnet. 

 

6. Fyraftensmøde med Bo Netterstrøm – er der udeståender? 

Efterfølgende oplyser Monica at hun har aftale om lokale hos Kræftens Bekæmpelse, og at hun 

aftaler bespisning når vi er tættere på, og vi har en fornemmelse af hvor mange der dukker op. 

Flemming laver deltagerbevis. 

 

7. Vedtægterne inden generalforsamlingen, samt have overblik over, hvem der er på valg. 

Flemming og Eva er ikke på valg. 

Thomas, Susanne og Monica er på valg. 

Og derudover har vi tre suppleanter, Pia, Camilla og David. Pia tilkendegiver at hun stiller op, og at 

hun vil være villig til at påtage sig posten som Formand. 

Thomas og Pia er til stede på mødet og meddeler at de modtager genvalg. Pia meddeler endvidere 

at hun er villig til at påtage sig hvervet som Formand. 

 

8. Liaisonpsykiatrisk interessegruppe – en kort orientering ved Flemming 

Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe er opstået under Dansk Psykiatrisk Selskab, men forsøger at gøre 

sig tværfaglig. www.liaison.dk  Det godkendes at Flemming rundsender information om gruppen via 

gruppemail. 

 

9. Evt. 

Det viser sig at der i vores vedtægter står ”Bestyrelse” i stedet for ”Styrelse” – dette forsøges rettet. 

 

Har jeg glemt noget? 

Med venlig hilsen, 

 

Flemming. 


