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Referat af bestyrelsesmøde
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Bestyrelsesmøde den 03.07.2006
Kl. 14.30-17.30
Lokale 2.c, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Tilstede:

Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder, Eva Gall, Thomas Iversen, Nicolai Lunding
Gregersen, Niels Peter Agger og Nina Dam Jensen.
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af referent og dirigent
3) Konstituering af bestyrelsen
4) Principper/visioner
5) Økonomi
6) Hjemmesiden
7) Sundhedspsykologisk Fagnævn
8) Løse ender, bl.a profilering
9) Kursusaktiviteter
10) Henvendelser til DSS
11) Mødekalender
12) Evt.
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt efter beslutning om at nogle punkter må vente til næste bestyrelsesmøde (se
foreløbig dagsorden for næste bestyrelsesmøde under punkt 11)
Ad 2) Valg af referent og dirigent
Nina Dam Jensen skriver referat og Camilla Schrøder Lassen er dirigent
Ad 3) Konstituering af bestyrelsen
Resultatet af konstitueringen 2006 blev følgende:
Formand:
Næstformand/webansvarlig:
Kasserer/medlemskartotek:
Sekretær:
Kursusansvarlig:
Suppleant/fagnævnskontakt:
Suppleant

Bo Snedker Boman
Camilla Schrøder Lassen
Eva Gall
Nicolai Lunding Gregersen
Thomas Iversen
Niels Peter Agger
Nina Dam Jensen

Følgende ansvarsområder ved de forskellige poster blev klargjort:
Formandspost (Bo):
Invitation til møder i formandskollegiet. Dansk Psykolog Forening holder 2-3 gange om året møde
med formænd for de faglige selskaber. Her orienterer man hinanden om tanker, idéer og
problemer i selskaberne.
Invitation til møder i Professionsudvalget
Invitation til møder i Social- og Sundhedspolitisk Udvalg
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Repræsentationsopgaver

Det blev besluttet at nogle af formandens arbejdsopgaver skal deles ud til andre styrelsesmedlemmer
ved bl.a. at etablere en fagnævnskontakt-post og en kursusansvarlig-post.
Næstformandspost (Camilla):
Kontaktansvarlig: al emailkontakt til selskabet går til Camilla, som er ansvarlig for at sende det
videre ud til de ansvarlige.
Opdatering af medlemmers email-adresser
Webansvarlig: Kontaktperson til webmaster Tina Wanning, som vedligeholder vores hjemmeside.
Kasserer-post (Eva):
ansvarlig for at sende alle kvitteringer til Sonja Andersen, som laver regnskabet
ansvarlig for opdatering af medlemskartoteket
fremlægge økonomi for bestyrelsen/til generalforsamlingen
Sekretær-post (Nicolai):
ansvarlig for referater fra møder (bærbar PC indkøbes til selskabet)
Kursusansvarlig-post (Thomas):
ansvarlig for kursusarrangementer
sidder i kursusudvalget
Fagnævnskontakt-post (Niels Peter):
ansvarlig for kontakt til fagnævnet
ansvarlig for kooordinering af kurser ift. specialistuddannelsen
Camilla foreslår en ny ordning ifbm. mailkorrespondance i bestyrelsen: Vi sørger for indledningsvist at
klargøre om mailen er a)til orientering eller b) ønskes svar tilbage. Det vedtages.
Ad 4) Principper/visioner
Hvordan skal udviklingen af Dansk Sundhedspsykologiske Selskab se ud i fremtiden? Bestyrelsen
diskuterede lystigt, hvilke nye principper man kunne arbejde ud fra i det kommende år.
Det dalende deltagerantal ved årsmøderne gennem de senere år, flere aflysninger af kurser pga.
mangelfuld tilmelding og endnu i år en ekstraordinær generalforsamling for at muliggøre valg af en ny
bestyrelse gav igen anledning til selvransagelse og overvejelser omkring selskabets eksistens og fremtid.
Hvad vil vi med selskabet? Hvem er selskabets målgruppe? Når vi ud til vores medlemmer, matcher vi
det som medlemmerne fagligt vil inspireres med? Hvilke forventninger har medlemmerne til selskabet?
Hvilke behov skal selskabet opfylde? Skal vi blot være et kursusudvalg, der sørger for
specialistgodkendte kurser eller skal vi være et selskab, som skaber forum for fremme af
sundhedspsykologisk refleksion og diskussion?
Vi drøftede bl.a. om psykologer i dag udelukkende ’profitjægere’, der målrettet går efter
specialistgodkendte kurser eller er det mon muligt at tiltrække psykologer nok til kurser, der mere retter
sig mod refleksion?
Der var enighed om at målet for Dansk Sundhedspsykologiske Selskab ikke blot er at være et selskab,
der forpligtiger sig til at arrangere sundhedspsykologiske specialistgodkendte kurser. Nogle foreslog, at vi
i højere grad forsøger at være kursus-idealister frem for kursus-pragmatikere. Der kom i den forbindelse
forslag om en sundhedspsykologisk temadag/dialogkonference med fokus på refleksion, forskning og
videnskabelig. Der blev talt om at bruge højere grad af videnskabelighed som profilering og tiltrækning af
medlemmer.
Ydermere blev der stillet spørgsmål til, hvordan vi finder ud af hvad der er behovet fra de yngre
psykologer, de nyuddannede og de studerende? Problemet ift. universiteternes funktion som ’fødekæde’
blev påpeget. Ifbm. omlægning af psykologuddannelsen på Kbh. Universitet nedlagde man for flere år
siden den sundhedspsykologiske gren. Det betyder at der ikke længere er det samme grundlag for de
studerende for en sundhedspsykologisk fagidentitet som tidligere. Der skal være større kontakt til
universiteterne: Det er vigtigt at vi i selskabet, når ud til de studerende på psykologi-uddannelserne i
København, Århus og Ålborg.
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Der er enighed om at vi først og fremmest må gå i tættere dialog med medlemmerne og de studerende –
dette kan f.eks. gøres ved føromtalte temadag, hvor vi ligger op til debat med spændende
sundhedspsykologiske emner og forskning.
Selskabet har bl.a. som mål at fremme den sundhedspsykologiske forskning, hvorfor vi som selskab må
profileres i form af høj grad af videnskabelighed og forskningsbaseret viden – evt. lave en
sundhedspsykologisk forskningsdag.
De mange visioner og principper, der blev taget op og drøftet til mødet vil blive opsamlet til næste
bestyrelsesmøde under profilerings-punktet.
Ad 5) Økonomi
Eva orienterer: Økonomien er god, dog skal vi være opmærksomme på at vi i år får brugt en ca. 30.00050.000 kr. for at kunne få tilskud. Det giver os mulighed for at lave billige kurser/konference. Får vi dem
ikke brugt skal vi sørge for at få dem overført til næste år.
Ad 6) Hjemmesiden
Punkt 10) vedr. henvendelser til DSS rykkes op til dette punkt, idet der har været en henvendelse om at
ligge et speciale om hypokondri ud på hjemmesiden. Der er enighed om at hjemmesiden fortsat skal
indeholde et slags ’bibliotek’, hvor medlemmer kan maile til webansvarlig indsigtsgivende faglitteratur
(artikler, specialer, præsentationer). Der er enighed om, at bestyrelsen ikke fungerer som nogen censurinstans og tager ikke ansvar for indholdet af det tilsendte. Specialet vil være tilgængeligt på
www.sundhedspsykologi.org
Det bør undersøges, hvordan hjemmesiden kan komme højere op i en søgning på ’sundhedspsykologi’ i
Google. Camilla vil bede webmaster Tine Wanning om at undersøge sagen, vi kunne f.eks. vælge flere
ord (niche-ord) ud, som vi gerne vil findes på.
Ad 7) Sundhedspsykologisk Fagnævn
Punktet vedr. at finde en fagnævnskontakt-ansvarlig i bestyrelsen er flyttet op under punkt 3)
konstituering af bestyrelsen.
Bo orienterer om, at fagnævnet består af:
Stephan Jørgensen – formand for fagnævnet
Mette Hall, Dorthe Eckstrøm, Eva Colith og Elsa Bencke
Stephan, Eva og Elsa vil gerne trække sig til næste valg
Ad 8) Løse ender, bl.a. profilering
Bo orienterer:
Der har været henvendelse fra eksterne Netværk:
Hospitalsansatte Psykologer (HOP) i onkologien. Formål at pleje de psykologfaglige interesser i
onkologien, debat om aleneproblematikken blandt HOP’er, hvordan sikre vi faglige netværk, at
blive mere synlige, m.m.
Henvendelse fra tværfaglige selskab: Dansk Selskab for Folkesundhed, fra Ulrik Kragh Møller, idet
de gerne vil lave kursusaktiviteter for og med os. Bo tager kontakt til Ulrik og rekvirerer
vedtægter for selskabet, herefter vil vi tage stilling til evt. samarbejdsområder.
Ad 9) Kursusaktiviteter
Der laves brainstorm over mulige temaer/idéer til kurser:

-

-

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (en af de nye såkaldte “New Behaviour Therapies”,
som f.eks. Dialectical Behaviour Therapy (DBT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) og
andre.
Kursus i hypnoterapi
Mindfulness-kursus v/ Marc Williams
Kursus inden for ’det narrative felt’
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Vi blev enige om, at lave en dialogkonference/temadag i efteråret, hvor danske undervisere inviteres. Til
årsmødet i februar vil vi arbejde på at invitere en udenlandsk underviser.
Beslutning om udenlandsk underviser til Årsmødet skal træffes ved næste bestyrelsesmøde. Der
nedsættes en arbejdsgruppe til at arrangere temadag til november Arbejdsgruppen består af Bo Snedker
Boman, Nicolai Lunding Gregersen, Niels Peter Agger og Nina Dam Jensen. Bo kommer med et oplæg til
arbejdsgruppens 1. planlægningsmøde i september (se mødekalender, punkt 11).
Ad 10) Henvendelser til DSS
Punktet er flyttet til punkt 6)
Ad 11) Mødekalender/kursusaktivitets-kalender
1. Planlægningsmøde for arbejdsgruppen - Fredag den 01.09.06:
kl. 8.00-10.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade, mødelokale 2.c. Planlægningsmøde for
arbejdsgruppen vedr. temadag den 14.11.06
Bestyrelsesmøde - Onsdag den 06.09.06:
kl. 17.00-20.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade.
Foreløbig dagsorden til mødet:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 03.07.06
3) Profilering/eksterne samarbejdspartnere
a. Institut for Folkesundhed/Dansk Selskab for Folkesundhed
b. Universiterne
c. Hospitalsansatte Psykologer (HOP)
4) Planlægning af Årsmødet, feb. 2007
a. Udenlandsk underviser?
5) Netværksmuligheder
a. GroupCare
b. Liste over medlemmer på hjemmesiden
6) Fagnævn
a. Hvem deltager i mødet med Fagnævnet den 23.11.06.?
2. Planlægningsmøde for arbejdsgruppen:
dato fastlægges ved 1. planlægningsmøde
Møde med Fagnævnet - Torsdag den 23.11.06:
kl. 16-19, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade
Temadag vedr. sundhedspsykologi - Onsdag den 13.12.06:
kl. 13.00-17.00 med efterfølgende middag
Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 14.11.06:
Kl. 13.00- aften. Vi slutter af med at gå ud og spise
Årsmøde/Generalforsamling 2007 - Torsdag den 01.02.07 og fredag den 02.02.07:
Program endnu ikke fastlagt
Ad. 12) Evt.
Ingen punkter under eventuelt.
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 17.30

/Nina Dam Jensen, (ref.), juli 2006

