
Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs generalforsamling 2018 
Afholdt i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade 27, onsdag den 7. februar kl. 17:10. 
Formanden, Thomas Iversen bød velkommen.  
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Louise Berg Puggaard 
Referent: Heidi Kjøgx 

2. Godkendelse af dagsorden 
Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt varslet 

3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Selskabets styrelse har i det forgangne år bestået af Heidi Kjøgx, Louise Berg Puggaard, 
Lisbeth Frostholm (kasserer), Thomas Iversen (formand), Eva Gall (1. suppleant) og David 
Palmquist (suppleant). 
Lisbeth Frostholm samt suppleanterne havde forfald til generalforsamlingen. 
Det Sundhedspsykologiske Fagnævn: Flemming B. Rasmussen, Eva Gall og Thomas Iversen 
(formand). 
 
Styrelsen har i den forgangne generalforsamlingsperiode afholdt styrelsesmøde med ca. to 
måneders mellemrum, delvist med benyttelse af videokonference. 
Selskabet har i november 2017 afholdt et meget velbesøgt kursus i Klinisk Sexologi i 
forbindelse med overgreb v/psykolog Rikke Pristed. 
Medlemmer af styrelsen har deltaget i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen samt i DPs 
Kursusudvalg, Specialistuddannelsesudvalg, Formandskollegium, Arbejdsprogramudvalg 
vedrørende sundhedspsykologi mv. Styrelsen har aktivt deltaget i indstilling af kompetente 
psykologer til diverse udvalg under Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforening. 
I løbet af 2017 er Sundhedspsykologisk Selskabs gamle hjemmeside blevet udfaset og 
oplysningerne er flyttet til selskabets platform under DPs hjemmeside. 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
2017-regnskabet blev omdelt. Selskabet har et indestående i bank på ca. kr. 50.000, hvilket 
er mindre end kr. 1000 afvigende fra beløbet ved indgangen til 2017. Det blev diskuteret, om 
man kunne nøjes med et lidt mindre indestående i bank. På den ene side ønsker styrelsen at 
bruge eventuelle overskud på medlemmerne, og på den anden side er det nødvendigt med 
en stødpude, når man binder sig til udgifter i forbindelse med kurser.  
Det har været en udfordring at få adgang til NETS, men et samarbejde med DPs 
regnskabsafdeling om løsning af dette er aftalt. 
Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
Generalforsamlingen havde beskedent fremmøde, i det alene Peter la Cour valgte at blive 
efter årsmødet. Punktet tog derfor form af en diskussion henover bordet. 
Heidi Kjøgx kunne oplyse, at et kursus om psykologisk smertebehandling med Steven Linton 
er ved at blive planlagt til slutningen af januar, 2019. Herudover drøftede man, om selskabet 
kunne medvirke til et tættere samarbejde mellem de forskellige sundhedspsykologiske 
miljøer på de somatiske sygehuse og universiteter i Danmark. Temaer som supervision af 
tværfagligt personale i somatiske afdelinger, psykologer i den palliative plejesektor og 
eksistentielle temaer ved alvorlig sygdom blev nævnt som muligheder. 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

7. Fastlæggelse af budget og kontingent 
Fastlæggelse af budget og kontingent uændret 

8. Valg af bestyrelse 



Heidi Kjøgx genvalgt for en 2-årig periode. 
Thomas Iversen genvalgt for en 2-årig periode. 
Louise Berg Puggaard og Lisbeth Frostholm blev valgt i 2017 og fortsætter således til 2019. 
Styrelsen blev bemyndiget til at supplere sig med yderligere to-tre medlemmer. 

9. Valg af revisorer 
Revisionen foretages i DPs sekretariat. 

10. Fagnævnets formandsberetning fremlægges til orientering 
Fra Fagnævnet kan berettes, at der i 2017 er godkendt 2 i Sundhedspsykologi, samt givet 
vejledning til flere, der er i gang med en specialistuddannelse  

11. Forslag til medlemmer af fagnævn 
Flemming B. Rasmussen og Thomas Iversen ønsker genvalg. Eva Gall skal spørges igen, da 
hun ikke deltog i generalforsamlingen.  

12. Eventuelt 
Peter la Cour orienterede om etableringen af en central smertebehandlingsdatabase og 
orienterede også om den forventede indførelse af diagnosesystemet ICD-11 i Danmark.  


