
Styrelsesmøde i Sundhedspsykologisk Selskab, 7. juni 2012, kl. 16.15-18.  
Deltagere: Søren Balling (til kl. 17.00), Thomas Iversen, Eva Gall, Monica Tafdrup, Pia Meldgård (referent). 
Afbud: Flemming Rasmussen og Camilla Rasmussen. 
 
Pædagogisk sundhedspsykologi – dag 1+2 

 Alt ok til næste uge. 
 
Pædagosisk sundhedspsykologi – dag 3 

 Monica laver annonceudkast til kurset, som foregår 7. november 2012 i Stockholmsgade, og rundsender 
til Styrelsen. 

 Søren finder lokale i Stockholmsgade til Styrelsens møde samme eftermiddag (er gjort). 

 Pia sender skabelon til Monica på ansøgning til Fagnævnet (er gjort). 

 Pris for kurset: kr. 1.000 for medlemmer og kr. 1.300 for ikke-medlemmer – beløb er inkl. moms. 

 Monica undersøger muligheden for info. til læger, da vi kan have 25% ikke-psykologer (dvs. ca. 3-4 læger). 
 
Godkendelse af kurser 

 Bestyrelsen i DP har besluttet at det fra 1. juni 2012 koster 1.000 kr. (tværgående modul) og 2.000 kr. 
(specialiseringsmodul) at få godkendt kurser fra Selskaber og Sektioner. Det skal derfor indregnes i 
budgettet for kommende kurser. 

 
Stresskursus med Bobby Zachariae (27.-28. september 2012 i Århus) 

 Flemming sørger for at annoncen indrykkes i P-nyt med deadline 11.06.2012. 

 Flemming sørger for annonce til mailinglisten efter sommerferien. 

 Thomas sørger for forplejning til kurset. 
 
 
Strøtanker om temadag eller fyraftensmøde med emnet ’Pårørende’ 

 Hvad vil vi have fokus på omkring emnet pårørende? – særlige diagnoser? – livet som pårørende? – hvad 
kan de pårørende bruge psykologen til? … 

 Punktet overføres til næste møde. 
 
Psykisk førstehjælp 

 Vi planlægger 2 dages kursus forår 2013 ved Thomas Iversen som underviser. 

 Kurset er i forvejen godkendt med 12 timer på Det Tværgående Modul. 

 Thomas spiller ud med nogle datoer i 1. kvartal 2013 (uge 5 eller 9). 
 
DSS generalforsamling og årsmøde 2013 

 Årsmøde i Århus kl. 10-17 og derpå generalforsamling. 
 
Nyt om specialistuddannelserne? 

 Intet nyt siden Generalforsamlingsreferatet, hvor Fagnævnene for Sundheds-, Geronto- og Pædagogisk 
psykologi er sat på ”stand by” grundet få årlige ansøgninger. 

 
Eventuelt 
Intet til punktet. 
 
Pia Meldgård, 21. juni 2012 


