Referat i uddrag fra Styrelsesmøde i
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
2/3, 09, kl. 16-19
Til stede: Eva, Monica, Susanne, Thomas, Flemming, Ida ankommer efter aftale kl. 17.00.
Afbud fra John.
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Arrangementer lidt ud i fremtiden.
Vi kunne ønske os at nå op på et større antal arrangementer end i dag, måske 3-4
fyraftensarrangementer, og måske 3 heldagsarrangementer pr. år.
Vi stiler mod at afholde Årsmøde i februar, 2010, for ikke at støde på Psykologforeningens
Generalforsamling. Når vi har afklaring om hvem der kan undervise, skal vi straks bestille lokale.
Vi stiler mod at afholde et ca. 3 timers møde i efteråret omkring cancer – hvad patienterne har
behov for belyst ved såvel professionel som ved eks-patient.
Vi arbejder stadigvæk hen mod et Århus-arrangement med indlæg af Ph.d.-studerende i januar,
2010.
Vi drøfter om vi kan arrangere møde mellem repræsentanter for somatikken, for at afdække deres
behov for at have psykologer tilknyttet deres afdeling. Kan vi få plantet ideen om et behov. Dette i
forlængelse af det arbejde Psykologforeningen allerede har gjort på området.
Vi overvejer hvad der er skrevet/forsket omkring resillience-begrebet og coping i forhold til
somatiske lidelser. Også her kunne der være basis for et arrangement.
3. Kristian Ditlev Jensen i Jylland
Vi har længe haft plan om at lave arrangement tilsvarende det vi afviklede i København med
Kristian Ditlev Jensen. Vi beslutter os for at forsøge det etableret i Vejle.
4. Nyhedsbrev
Vi har tidligere lanceret ide om at udsende et nyhedsbrev. Det vil vi tage op, når der er kommet lidt
mere form på vores mange projekt-planer.
5. Status på ”Web-moster”, herunder database
Meddelelse fra vores web-master om, at hun gerne kan fortsætte på nuværende niveau, men ikke
kan påtage sig ekstra. Det betyder at vi formentlig ikke kan iværksætte vores ide om en database til
at skabe uformelle netværk og til at klienter kan søge behandlere. Imidlertid pågår der arbejde i DP
om at introducere en ny IT-platform som giver nye muligheder. Vi afventer om vi kan få opfyldt
nogle af vore ønsker den vej. Så indtil videre kører vi videre som altid på hjemmesiden.
6. Medlemmer uden e-mail.
Når Eva har modtaget kontingentindbetalingerne for 2009, sammenholder vi vores
mailliste/medlemskartotek. Vil tilskriver så ikke-medlemmer om hvorvidt de ønsker at gentegne
medlemsskab, ligesom vi får indhentet mailadresser på de medlemmer, hvor vi ike har en sådan.
7. Oplæg fra foreningen om stress.

Vi har endnu ikke hørt noget.
8. The VI’th international conference of applied psychology
Vi har modtaget materiale vedr. Denne konference, men finder ikke at det er noget Selskabet skal
tage sig af.
9. Møde d. 19/3
Vi har styr på arrangementet.
Eva og Flemming er på valg.

