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Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab fredag d. 03.04.08.

Til Stede:
Thomas Iversen, Monica Notkin, Flemming Rasmussen (ref.)

Afbud fra Eva Gall og John Marquardt

Dagsorden:
1. Orientering fra Astrid Nordbo
2. Dansk Selskab for folkesundhed
3. Henvendelser til selskabet
4. EHPS
5. Årsmødet
6. Eventuelt

1. Orientering fra Astrid Nordbo.
Astrid orienterer om sin projektansættelse i DP med henblik på afdækning af sundhedsområdet, 
og dets behov for psykologydelser.
   Det deler sig i 3 hovedområder: Somatiske lidelser, sundhedsaftalerne mellem regioner og 
kommuner og sundhedscentre.
   Hjerteområdet er udvalgt. Der har været kontakt med Hjerteforeningen, som fortæller om 
hvordan der er ansvarsproblemer ved overgang fra region til kommune. Der er modtaget 
forskellige meldinger om, hvorvidt det er i den akutte eller i rehabiliteringsfasen der er mest 
behov for psykologbistand. Selskabet tilbyder at samarbejde omkring et evt. projekt på 
hjerteområdet.
   Der udspænder sig en erfaringsudveksling mellem de tilstedeværende.

2. Dansk selskab for folkesundhed
Vi beslutter at melde os ind som fraktion. Dog udbeder vi os et vedtægtsudkast, som Thomas vil 
bede Dansk Psykologforenings jurister om at læse igennem. Dette for at sikre sig mod 
uoverensstemmelser mellem vores tilhørsforhold til DP og DSFF.

3. Henvendelser til selskabet.
Henvendelse fra en psykolog der spørger til om vi kan henvise til psykologer med særlig indsigt i 
diabetesområdet. Monica retter henvendelse til mail-skriveren. 
   En anden psykolog har bedt om adgang til vores mailliste, for at kunne distribuere en 
stillingsannonce. Dette afslår vi. Udleverede mailadresser skal kun bruges til direkte 
kommunikation med selskabet. Vi diskuterer om hjemmesiden vil kunne bruges til lignende 
henvendelser. Vi enes dog om at ulemperne er for mange i forhold til de opnåede fordele.



Dansk

Sundhedspsykologisk

Selskab

DSS

www.sundhedspsykologi.org
dss@sundhedspsykologi.org

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab er et fagligt selskab under Dansk Psykologforening. 
Selskabet har til bl.a. til formål at fremme udviklingen indenfor det sundheds-

psykologiske fagområde. Selskabet arrangerer kurser, seminarer, temadage m.v.
2/2

4. EHPS
Vi står fast på vores beslutning om, at vi betaler kontingent for 2008, men at vi herefter udmelder 
os.

5 Årsmødet.   
Vi afklarer en række praktiske forhold omkring afviklingen.

6 Eventuelt.
Der er ingen punkter under eventuelt.


