
Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs Styrelse d. 4/10, 2010. 

 

Til stede: Thomas Iversen, Pia, Camilla Rasmussen, Monica Tafdrup Notkin, John Marquardt, 

Flemming Rasmussen. 

Afbud fra Susanne Ohrt. 

 

Psykisk Førstehjælp: 

3 tilstedeværende medlemmer af Styrelsen mangler at få bogen. 

Flemming videresender den nye invitation til Århus og København til Hospitalssektionens mail-

ansvarlige. 

Til mødet i Århus møder Camilla og, og Thomas forsøger at møde med 2 studentermedhjælpere til 

praktisk og Powerpoint-hjælp. 

Til Københavnsarrangementet møder Eva, Flemming (og Susanne?) op. 

 

Medicinsk uforklarede lidelser 

Der er foreløbig 10-12 tilmeldte. Rundsendes endnu en gang. 

Thomas adviserer Linda i Kræftens Bekæmpelse om mad, og Flemming overtager den videre 

kommunikation med hende. Eva, John, David, Pia, Flemming og muligvis Monica ventes at møde 

op til arrangementet. 

 

Sexologisk Kursus 

Tiden er endt med at blive fra 9-16. 

Julefrokost for Styrelsen efterfølgende. Thomas bestiller på La Rocca. 

Vi brygger på et opfølgningskursus i sexologi med fokus på sexologi og handicap. David har kontakt 

med 2 fra Hornbæk Fysiurgisk Hospital, en læge og en psykolog. David skriver videre sammen med 

dem, og sender dem kravene til specialistuddannelsen, og de udarbejder relevant tema i 

fællesskab. Der skal være fokus på metode, så der kan overføres fra et handicap til et andet. David 

arbejder videre. 



 

Smerter og ACT 

Vi kan overvej at lancere et 2-dages kurssus, 6 timers teori og 6 timers behandling. Pia forsøger at 

tage kontakt til de 2 forfattere til den ny-udgivne bog om ACT og Smerter. Uden at drage 

konklusioner drøfter vi om det er at foretrække at et kursus ligger fredag/lørdag. 

Kursus i pædagogisk Sundhedspsykologi. 

Vi lader emnet ligge, da Camillas arbejdsplads, Sociallægeinstitutionen i Århus, arbejder med at 

stable et kursus i gang 

 

Fagnævn 

Jette Winges mail til Camilla er strandet hos Flemming – videresendes. Camilla aftaler videre med 

Fagnævn – både i forhold til arbejdet i Fagnævnet og i forhold til vores fælles møde d. 6/11, 2010. 

Spørg endvidere hvad der skete på møde d. 26/8 i DP. 

Styrelsens ønsker til dagsordenen: 

Samarbejdet 

Aftaler og fremtidige nye medlemmer til Fagnævnet, herunder indstilliungsprocedure og 

erfaringsbaggrund for de indstillede. 

Opsamling fra sidste møde – pressekontakt, profillering af sundhedspsykologien 

Er specialiseringsmodulet beskrevet tilstrækkeligt godt? 

 

Gunnar Rosén 

Er indstillet på at lave kursus i meget af det vi kunne ønske os. F.eks. kommunikation med læger, 

liaison-psykiatri. Vi skal præcisere sammen emd ham 

 

Generalforsamling d. 31/3, 2011 – og Årsmøde. 

Vi brainstormede ret vildt – der blev, blandt andet, talt om sundhedspsykologi i privat praksis, evt. 

misbrug af depressionsdiagnosen i henvisninger under sygesikringen, psykolog-”grossister” som 

kommer  mellem psykolog og klient ved henvisning, sammenstilling af 3 retninger, f.eks. positiv 

psykologi, kognitiv adfærdsterapeutisk og eksistentiel retning – 1 times oplæg pr. inviteret 



oplægsholder, og derefter panel debat. Betydning af relation i behandling, evidens som 

udgangspunkt for behandling, hvem vil betale for hvad.  

Ph.d.ere i Århus. 

Der er vist nogle der arbejder med mindfulness og smerter, og andre emner i relation til 

mindfulness. Thomas går videre. 

 

Til næste møde 

Sundhedspsykologi, samfund og organisation. Brainstorme på navne på relevante undervisere. 

Gennemgå teksten om specialistdelen i specialistuddannelsen til næste gang. 

Generelt have et punkt på hver gang der hedder: Specialistuddannelsen. 


