
Referat af møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs Styrelse tirsdag d. 9. juni 2009, kl.16.00-
19.00 
 
Tilstede: Eva Gall, Susanne Ohrt, Thomas Iversen (ref.) og John Marquardt (fra kl.17) 
Fraværende med afbud: Ida Waage Nielsen, Monica Tafdrup Notkin og Flemming Rasmussen 
 

1. Godkendelse af referat af mødet d.27. april 2009: 
Ingen rettelser 
Men følgende bemærkninger:  
a) 
b) Vi var enige om, at det kunne være praktisk at referaterne slutter med oplysning om næste 
mødedato 

2. Arrangementet den 31/8 med Erik Rasmussen Eva Ethelberg 
Aftalen er klar med Kræftens Bekæmpelse, der kan levere kaffe/the/vand + kage + frugt 
efter nærmere aftale. Sekretæren på KB spørger EE om forslag til bordopstilling. Thomas 
byder velkommen til de fremmødte medlemmer og giver ordet til Monica, der introducerer 
oplægsholderne. 

3. Møde med Sundhedspsykologisk fagnævn.  
Thomas spørger fagnævnet, om de er interesserede i et fællesmøde i forlængelse af 
arrangementet på KB, altså et møde startende kl.17.40. Vi satser på, at vi må låne lokalet på 
KB 

4. Opsamling på fyraftensmødet med Kristian Ditlev Jensen 
Punktet udsat pga. Idas afbud til i dag 

5. Udenlandske oplægsholdere 
Susanne går videre med at undersøge muligheden for 2 udenlandske oplægsholdere 

6. Fyraftensmøde i København i efteråret. 
Thomas undersøger mulige oplægsholdere. 

7. Sundhedspsykologi som kvalifikation ved ydernummer tildeling 
Susanne og Thomas følger op på sagen 

8. Mailgruppen 
Vi har drøftet om medlemmerne ville opleve selskabets reklamemails negativt. Ingen har 
bedt om at blive pillet ud af gruppen, tværtimod har 15 medlemmer givet udtryk for, at det 
var en god ide. 
Vi skal finde en metode at holde os opdaterede med begivenheder på de psykologiske 
institutter, relevante sundhedsvidenskabelige enklaver m.v. 

9. Skal mindfullness specialet på hjemmesiden? 
Vi enes om, at et psykologisk speciale, der er godkendt af vejleder og censor er velkommen 
på vor hjemmeside. Flemming ”hænger” det op. 

10. Supervisorliste på hjemmesiden 
Thomas har spurgt DP’s direktør, Marie Zelander om, om DP vil rundsende et brev til de 
psykologer der har gennemført en sundhedspsykologisk supervisor-uddannelse. MZ er enig 
i, at proceduren må være således af hensyn til registerloven. Vi skal derfor forfatte en 
brevtekst, hvori supervisorerne opfordres til at give tilsagn om at stå på en liste på 
hjemmesiden. Og MZ vil derefter foranstalte brevene udsendt. 
Susanne laver udkast til brev som i første omgang rundsendes internt i styrelsen, og når 
Susanne har fået feedback til den endelige formulering sendes brevet til MZ. 

11. Annoncering i studenterbladene efter sundhedspsykologiske specialer 



Vi vil forsøge at invitere nyuddannede kandidater med speciale indenfor det 
.sundhedspsykologiske område til at indgå i fyraftensmøder. Vi regner med 2 oplægsholdere 
pr. fyraften. Eva kontakter studenterbladet ved KU og Thomas kontakter studenterbladet ved 
AU og AAU 

12. Kogebog for møde- og kursusafvikling. 
Susanne præsenterer et foreløbigt udkast til kogebogen. Tilføjer et par småting. Susanne 
rundsender kogebogen til kommentering internt i styrelsen. 

13. Møde med repræsentanter fra somatikken. 
Punktet udsat 

14. Sundhedspsykologisk adjungeret professor i Århus. 
Thomas undersøger sagen. 

15. Temadag/ph.d.-dag i Århus januar 2010 
Thomas undersøger et muligt samarbejde med sundhedspsykologer i Århus 

16. Eventuelt 
Intet 

17. Næste styrelsesmøde afholdes i forlængelse af fyraftensmødet på Kræftens Bekæmpelse 31. 
august.  
Der bliver under alle omstændigheder tale om et kort møde, speciet hvis vi også skal tale 
med fagnævnet 

18. Forslag til ny mødedato 
Da mødet d. 31/8 under alle omstændigheder bliver meget kort, foreslås et ordinært møde 
allerede 3 uger senere. Styrelsen skal melde tilbage til Thomas om, om de foretrækker 
mandag d.21. september eller tirsdag d.22. september. Starttidspunkt som sædvanlig 16.00 


