
Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 08.01.2009 
 
Til stede: Thomas Iversen, Eva Gall, Susanne Ohrt, John Marquardt, Monica Tafdrup Notkin, 
Flemming Rasmussen (ref.). Afbud fra Ida Waage Nielsen. 
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1. Kursus i Århus. 
Der er ca. 33 tilmeldte, hvilket vi er fint tilfredse med. 
Fra Styrelsen deltager John og Susanne Ikke. 
Der bestilles mad fra Kantinen. 
”Sjællænderne” er ikke afklarede i forhold til transport – koordinerer inden dagen. 
 
2. Årsmøde. 
Vi udregner pris på baggrund af honorar til underviser og omkostninger til forplejning m.v.  
650,- kr for medlemmer, 950,- kr for ikke-medlemmer, 300,- kr for studerende, arbejdsløse og 
pensionister. 
   Thomas hører om Kræftens Bekæmpelse ønsker at byde os velkomne i deres lokale. 
   Flemming sender program i forsøg på at opnå godkendelse til specialistuddannelse. 
   Der sendes annonce til Psykolog Nyt så den er fremme 12/1, 09, så det kan optages i nr. 2. 
   Vi opfordres alle til at rundsende annoncen til relevante email-netværk. 
 
3. Oplæg fra foreningen om stress. 
Ikke modtaget. 
 
4. Møde med Fagnævnet. 
Vi mødes med Fagnævnet: Dorte Echstrøm, Lotte Mølsted, og Mette Hald 
   Fagnævnet så en stor problematik i, at Universiteterne ikke i særlig høj grad ”fødte” nye 
Sundhedspsykologer – tilgangen til specialet var for lille. Og blandt de der er indenfor feltet, er der 
tilsyneladende højere interesse i at uddanne sig til specialist i Psykoterapi i stedet for til specialist i 
Sundhedspsykologi. 



   Vi var interesserede i, hvilke kurser der manglede i forhold til at kunne blive specialistgodkendt. 
Men det var slet ikke problemet som Fagnævnet så det. Der var kun ganske få (om nogen?) der var 
godkendt efter den nye ordning. 
   John gør opmærksom på at vi bør interessere os mere for rehabiliteringsbegrebet. Der er 
lovbefalet mange krav til rehabilitering ude i kommunerne, men indtrykket er at kravene ikke 
opfyldes, og at det i højere grad er fysioterapeuter og sygeplejersker der sidder på rehabiliteringen i 
kommunerne. 
   John gør også opmærksom på VISO: Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. 
Her kan der være en del opgaver at hente. 
   Referatet sendes til Fagnævnet, og vi forsøger via Email at komme frem til temaer der skal drøftes 
ved næste møde, som vi er enige om skal holdes. 31/8, 2009 er foreslået som ny dato alene afsat til 
møde os imellem. 
 
5. Ph.d. dag i Århus. 
Thomas skal mødes med Michael m.fl. næste formiddag for at komme arrangementet nærmere. 
   I mail skriver Thomas efterfølgende at ph.d.-dagen sløjfes. I stedet så går vi nu efter en 2-dages 
ting. Første dag oplæg om videnskabelige sundhedspsykologiske emner. Og andendagen work shop.  
”Sundhedspsykologiske interventionsformer” blev arbejdstitlen. Andendagen altså med øvelser i 
hypnose, expressiv writing og andre praktiske interventionsformer. 
Der var enighed om, at man skulle forsøge at tiltrække andre faggrupper. 
 
9. ”Store kanoner” til Årsmødet 2010. 
Monica har haft kontakt med Steve Rollnick, som desværre skrev: ”Dear Monica. Please accept my 
apologies for letting you down. I don’t travel of this kind any more. Do let me know if you would 
like anyone else to come” 
   Susanne vil undersøge muligheden for at få Jon Kabat Zinn til at besøge os. 
 
Eventuelt.  
Thomas orienterer om det meget sundhedspsykologiske sygehus i Sundsvall. 
John fortæller om Hvidbog for Rehabilitering. 
 
De øvrige punkter udsættes til næste møde, som er 02.03.2009, 16.00 – 19.00 i DP. 
 
 
 


