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Til stede: Thomas Iversen, Eva Gall, John Marquardt, David Palmquist, Flemming Rasmussen, 

Afbud fra den resterende Styrelse. 

 

Psykisk førstehjælp: 

I alt har der været ca. 140 tilhørere til vores 3 fyraftensarrangemenbter – og det er jo meget 

tilfredsstillende. Vi gætter på at det bl.a. skyldes at indholdet opleves direkte anvendeligt. 

 

Årsmøde: 

Thomas laver Årsberetning, Eva fremlægger regnskab. Kort resumeret siger regnskabet at der er overført 

6000,- kroner til det nye regnskabsår, og at vi går ud af sidste regnskabsår med et underskud på ca. 18.000,- 

kr. 

På valg er: 

Eva Gall, Flemming Rasmussen. 

Fortsættende medlemmer er: Thomas Iversen, Susanne Ohrt og Monica Tafdrup Notkin. 

Ligeledes er supleanterne, John Marquardt, Pia Meldgaard, Camilla Rasmussen og David Palmquist, på valg. 

I det daglige arbejde skelner vi ikke mellem suppleanter og andre. 

 

Fællesmøde med Fagnævn  

D. 5/5, 2011 kl. 15.30 i Kræftens Bekæmpelses lokaler. 

Vores ønsker til dagsorden er bl.a. de 2 kursus”klumper” i den eksisterende specialistuddannelse – hvordan 

kan vi finde en måde så disse kan indfries? 

Fra tidligere har vi et hængeparti med nærmere afklaring af hvordan sundhedspsykologi skal defineres, om 

det afstedkommer at pjecen skal revideres, om hvordan vi evt. bedre kan profilere os i pressen. Hvordan 

kan vi bruge vores hjemmeside målrettet. 

Og hvordan vi griber processen an omkring udarbejdelse af nye regler for sundhedspsykologisk 

specialistuddannelse. 

Vi gjorde os nogle foreløbige overvejelser på mødet: 



Vi kan se på det eksisterende og overveje 1) hvad er der ikke længere brug for, 2) hvilke områder vil vi 

kunne udarbejde på en sådan måde, så der nemt vil kunne etableres kurser sammen med andre 

specialistretninger og 3) hvilke spidskompetencer i sundhedspsykologi  skal vi satse på. 

Et forslag kunne være et krav om en længerevarende uddannelse (f.eks. 72 timer)i en blandt flere mulige 

nyere behandlingsformer rettet specifikt mod et sundhedspsykologisk område, og derud definere en række 

mulige sundhedspsykologiske felter, hvoraf man skal have beskæftiget sig med et vist antal. Cancer, 

palliation, smerter, funktionelle lidelser kunne vær eksempler på sådanne felter. 

Skal psykoedukation være et område, og fokus kan være på en eller flere af følgende grupper: patienter, 

pårørende, personale. 

Mere overordnet talte vi om, hvorvidt sundhedspsykologi måske i fremtiden skal være mere tydeligt rettet 

mod behandling af syge, således at tankerne om primær forebyggelse ikke skal have så stor plads. 

 

Kursus i pædagogisk sundhedspsykologi 

Bolden sendes videre til Monica og Susanne, for at høre om de kan påtage sig opgaven. 

Kursus i Sundhedspsykologi, organisation og samfund 

Afventer svar på ovenstående, så de fordeles til afholdelse i 2 budgetår. 

Kursusafholdelse i efteråret. 

Har vi ret i, at december måned ikke kan bruges til enkeltstående kurser, når vi frem til at kursusafholdelse i 

dette efterår skal lægges mellem uge 36-46, og med fradrag af uge 42. 


