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Konklusionsreferat, styrelsesmøde 6. September 2006 kl. 17.00-20-00, Mødelokale
2C, Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 26, 2100 København Ø.
Til stede:

Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Thomas Iversen, Nicolai Lunding Gregersen, Niels
Peter Agger og Nina Dam Jensen

Fraværende: Bo Snedker Boman
Indledende bemærkning:
Eftersom Formand Bo er syg, kan flere punkter desværre ikke behandles. Følgende punkter
udsættes til næstkommende møde: Punkt 3 og 5 fra sidste møde, jfr. punkt 10.

Dagsorden
1) Referat fra sidste møde
2) Diskussion om selskabets fremtidige funktion
3) Arrangement/temadag om sundhedspsykologi - referat fra møde i undergruppen i fredags
4) Thomas mail om kursus og kursusudvalgspost
5) Niels Peters mail om hjemmesiden m.v.
6) Økonomi?
7) Årsmøde/kursus i februar
8) Social- og sundhedspolitisk udvalg
9) Fagnævnsmøde
10) Andet – jfr. hang overs fra referatet

Punkt 1.
Generelt for så vidt angår referater vedtages det, at referater skal udfærdiges som
konklusionsreferater.
Ligeledes vedtages det, at indsigelser og rettelser til referater skal meddeles inden én uge efter
udsendelse af referat. Herefter, og efter eventuelle indsigelser og rettelser, er referatet de facto
godkendt og kan publiceres elektronisk. Egentlig juridisk godkendelse sker, jfr. gældende regler, på
næstkommende styrelsesmøde.
Rettelser og meddelelser sendes til styrelsens sekretær, hvorefter denne koordinerer publicering
mv. med styrelsens web ansvarlige.
Rettelser til referat fra sidste møde blev foretaget, hvorefter dette blev godkendt. Referat vil
herefter publiceres elektronisk.
Til aktion: Camilla kontakter webmaster
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Punkt 2.
Dette punkt følger op på diskussion fra forrige møde vedrørende vision (jfr. punkt 4 fra referat af 3.
juli 2006).
Der lægges op til mere fagligt samarbejde med specialistuddannelse, hvor der efterspørges en
bedre balance mellem, hvad, der er nyttigt, og, hvad der er langsigtet og reflekterende nyttigt.
Herfor er debat om rammer for kurser af vigtighed; skal selskabet kun arrangere pointgivende
kurser eller bør indsats ligeledes kunne rettes mod kurser, der ikke er pointgivende, og mere har
vægt på det indsigtsgivende.
Vision og indsats argumenteres derfor aktivt at skulle vendes ud for at kultivere en større lyst
blandt medlemmer til også det mere langsigtede og indsigtsgivende ved selskabets arbejde og
tilbud. Foreløbige ideer inkluderer forskningsdage, hvor den aktive sundhedspsykologi sættes i spil
overfor ny forskning, større debatter m.v.
For at give en bredere basis, hvorfra selskabets visioner ligeledes kan vokse, er det af vigtighed at
deltage i eksterne styrelser og udvalg (blandt andet under Psykologforeningen), samarbejde med
universiteter og forskningsenheder, organisationer m.v., hvor det kan tænkes at
sundhedspsykologisk selskab kan profileres.
Diskussionen er fortløbende og tages op næstkommende møde.
Punkt 3.
Se i øvrigt udsendte forslag til temadag samt udleverede forslag til budget.
Temadag over emnet: Dansk Sundhedspsykologi – død sild eller revolutionær kraft?
(Sundhedspsykologisk selskabs julegave til dets medlemmer... ”Fra alle os, til alle Jer”)
- Arrangementet afholdes 13. December 2006, kl. 13.00-17.00 med efterfølgende middag.
- Arrangementet finder sted på Marriot Hotel (Kalvebod Brygge, København)
- Arrangementet foreslås opdelt i 3 oplæg, paneldebat med 5 deltagere, diskussion og
afsluttende middag med festtaler ved modne sundhedspsykologer. Antal og navne på
oplægsholdere og paneldeltagere tilføjes, når aftale med disse er indgået.
- Oplæg og paneldebat vil være en sundhedspsykologisk ’master class’, dvs. at deltagere vil
være fremtrædende, erfarne og engagerede deltagere i den sundhedspsykologiske debat
og forskning (samt historie for visses vedkommende).
- Økonomi endnu ikke afklaret, dog forventes det, at deltagergebyr vil beløbe DKR 700 for
medlemmer og DKR 1000 for ikke-medlemmer.
- Invitationer vil tilgå medlemmer snarest, og vil annonceres i PsykologNYT.
Arbejdet med planlægning af arrangementet fortsættes i udvalget.
Til aktion: - Niels Peter, Bo og Nina tager kontakt til potentielle deltagere
- Nina foretager reservation af lokaler, bestilling af middag m.v.
- Niels Peter udfærdiger udkast til opslag, Nicolai sørger for layout og kontakt til
PsykologNYT

Punkt 4.
Udsættes til næstkommende styrelsesmøde
Punkt 5.
Udsættes til næstkommende styrelsesmøde.
Punkt 6.
Økonomi er afklaret ved sidste møde. Intet nyt.
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Punkt 7.
Følgende tidsrum er foreslået til årsmøde: 1. og 2. Februar 2007. Vedrørende tema (jfr. punkt 9 i
referat fra 3. Juli 2006) indskrænkes feltet til 3 mulige arbejdsmodeller (i ordnet rangfølge, hvorfor
der først arbejdes på model 1):
1. Compliance – Den vanskelige patient
Det foreslås, at årsmødet stiller med 2 oplægsholdere
a. Prof. Marsha Linehan, University of Washington; oplæg og introduktion til Dialektisk
Kognitiv Adfærdsterapi
Linehan beskæftiger sig primært med behandling af bla. borderline og stress, og
det argumenteres derfor, at hun skal opfordres til at ’dreje’ det lidt mod egentlig
sundhedspsykologi, fx. stress, somatiske lidelser m.v.
Linehan er forholdsvis kendt og repræsenterer nyere tilgange til (adfærds)terapi.
b. Ledende overlæge Per Fink, Forskningsenhenden for Funktionelle Lidelser, Århus
Universitetshospital; oplæg og vejvisning i differentieldiagnostik
Per Fink er vel kendt og kan give god indføring i differentialdiagnostikken, hvilket før
har været efterspurgt blandt selskabets medlemmer.
Der vil skulle afholdes store rejseudgifter for Linehan, men ikke for Fink.
2. Narrativ metode og teori
Det foreslås, at årsmødet stiller med én oplægsholder.
a. Prof. Lars Christer Hydén, Lindköpings Universitet; oplæg om sygdom og narrativ
Lars Christer Hydén beskæftiger sig primært med identitet, biografisk og narrativ
tilgang til bla. sygdom, psykiatri og samfund ud fra en socialpsykologisk
tilgangsvinkel. (har bla. publiceret artiklen ”Illness and narrative”)
Lars Christer Hydén er lidet kendt...
b. Prof. Cheryl Mattingly, University of Southern California; oplæg om sygdom og
narrativ
Cheryl Mattingly beskæftiger sig primært medicinsk og psykologisk antropologi,
narrativ fænomenologi inden for sygdom og behandling, biomedicinkultur, race og
helbred (har bla, udgivet bogen ”Heeling dramas and clinical plots”)
Cheryl Mattingly er lidet kendt.
c. Lisbeth Frostholm, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus
Universitetshospital; oplæg om sygdomsopfattelse. Har udfærdiget Ph.D.
vedrørende ”Illness perceptions in primary care patients”
Lisbeth Frostholm er vel kendt. Hun kan eventuelt anbefale andre oplægsholdere.
Der vil skulle afholdes betydelig rejseudgift for Mattingly, dog ikke for Hydén og Frostholm.
3. Stress
Temaet ikke diskuteret videre. Dog foreslås Persky fra Karolinska Instituttet som mulig
oplægsholder. Det bør diskuteres, om temaet ligger for tæt på arrangementer afholdt af
selskaber.
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Generelt diskuteredes det dog, om foreslåede temaer er gode nok. Et problem kan opstå, idet flere
af de foreslåede oplægsholdere er lidet kendte. Det blev dog besluttet, at selskabet skal tage
kontakt til foreslåede oplægsholdere med henblik på at få arrangeret årsmødet snarest.
Til aktion: - Nina tager kontakt til Marsha Linehan
- Thomas tager kontakt til Per Fink og Lisbeth Frostholm
- Nicolai tager kontakt til Lars Christer Hydén og Cheryl Mattingly
- Det allerede nedsatte temadagsudvalg følger op på kontakt, indledende planlægning og
beskrivelse. Efterfølgende afholdes mailmøde om resultatet.
- Camilla, Eva og Thomas overtager planlægning for så vidt angår reservation af lokaler,
detailplanlægning m.v.

Punkt 8.
Niels Peter meddeler at han gerne deltager i Social- og Sundhedspsykologisk udvalg på vegne af
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab. Hermed vedtaget.
Punkt 9.
Der efterspørges deltagere til fagnævnsmøde torsdag den 23. november kl. 16.00-19.00 i Dansk
Psykologforenings lokaler. Det opfordres, at alle styrelsesmedlemmer deltager. Indtil videre
meddeler Camilla og Niels Peter, at de deltager. Thomas meddeler, at han ikke kan deltage.
Resterende styrelsesmedlemmers deltagelse ikke afklaret.
Punkt 10.
Punkter overført fra sidste styrelsesmøde overføres til næstkommende styrelsesmøde.
Det meddeles, at Sundhedspsykologisk Fagnævn, efter drøftelse med Bo, har bedt Thomas deltage i
kursusudvalget.

Kommende møder:
Næste styrelsesmøde: 14 november kl. 13.00 med efterfølgende middag.
Fagnævnsmøde: 23. November kl. 16.00 – 19.00
Temadag: 13. december kl. 13.00 med efterfølgende middag
Årsmøde: 1. og 2. februar 2007

Styrelsesmødet afsluttet kl. 20.00.

/Nicolai Lunding Gregersen, ref., september 2006
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