
Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, mandag d. 10/1, 2011, kl. 16-20 i DP. 

 

Til Stede: Thomas Iversen, Pia Meldgaard, Eva Gall og Flemming Rasmussen. 

Afbud fra Camilla Rasmussen, MonicaTafdrup Notkin, Susanne Ohrt, John Marquardt, David Palmqvist. 

 

Smertekursus: 

Pia har haft kontakt med JoAnne Dahl, som gerne vil gennemføre et kursus om smerter for os på ACT-

grundlag. Prisen vil ca. 15.000,- Skr pr dag, + hotel + rejse. Pia går videre med dette. Vi vil stile imod 2 dages 

kursus. En dag svarende til 6 timers generel klinisk viden, og en dag svarende til 6 timers intervention. Der 

skal gerne findes en dato mellem medio september til primo december. Max 25 deltagere. Efterfølgende, 

når dato er fastlagt, undersøger vi om der er ledigt i DP, og ellers finder vi et sted i Københavnsområdet. 

 

Årsmøde: 

Vi drøfter indholdet, og ender på forslaget om 2-3 ph.d.ere der taler om deres sundhedspsykologiske 

projekter. Måske Expressive writing til personer der får stillet cancer-diagnose Måske om det at  mange der 

får stillet Cancer-diagnoser har haft betydelige symptomer i 3 måneder før de søger læge. Thomas Iversen 

har forhåndstilsagn fra 2-3 personer, og han vil gå videre med nærmere aftaler. Og lægge vægt på at der 

skal være praksisrelevans i det fremlagte. Vi skal have en annonce parat til 31/1, 2011, hvor der er deadline 

for Psykolognyt, der udkommer d. 18/2, 2011. 

 

Sundhedspsykologi, organisation og samfund: 

Pia skriver til Camilla som referat fra mødet:  

Vi drøftede i går dit forslag om Vibe Strøier til at undervise i emnet om 'Organisation og samfund' på spec.modulet og 

kom frem til følgende: 

1. Dejligt at du har spurgt og at Vibe vil, men vil hun tage alle 20 timer? - Hvis hun kun vil tage nogle af timerne er det 

vigtigt, at den "bid", som bliver tilbage kan sammenstykkes til noget fornuftigt af en anden underviser. 

2. Inden endelig accept til Vibe skal vi naturligvis vide, hvad hun koster, så vi kan lave budget over kursusafgift mv. 

3. Vi undrer os generelt over, at der er afsat 20 timer til emnet, da det ikke er deleligt med 6 timer (normen for en 

kursusdag) - Kunne du spørge i morgen (12. januar), hvad Fagnævnet har gjort sig af overvejelser om det? - og kan 

man evt. forestille sig, at Fagnævnet vil godkende en kursusdag med 7 timer, hvis den fx varer fra 9.00-17.00? 

Og Camilla svarer: 

 

Info-møde i DP om specialistuddannelserne: 

Pia prøver at møde op, men andre Styrelsesmedlemmer vil også være meget velkomne! Tidspunktet er d. 

16/3, 2011, kl. 16-19. 



 

Ændringsforslag til Specialistuddannelserne: 

Vi konstaterer at der ikke ønskes ændringer fra Foreningens side før 2013, men at vi i den kommende tid 

dels skal arbejde med fortolkninger af specielt problematiske passager og dels at vi har ændringsforslag 

parat til 2013. 

 

Evaluering, Sexologisk kursus: 

 Vi er enige om at kurset var fremragende, men at der desværre var for få deltagere. Og vi kan ikke 

umiddelbart forklare det ringe fremmøde. 

 

Regnskab: 

Der overføres ca. 6.000,- kr til regnskabsåret 2011. En væsentlig forklaring på det lave tal, er forudbetaling 

af bogen Kognitiv psykologi og traume, som udleveres på kurset Psykisk førstehjælp, som afholdes i Århus i 

februar, og det i 2011 allerede afholdte i København. Der vil altså komme en del penge ind igen 

efterhånden som betalingerne for disse kursus, og dermed for bogen, kommer ind. Derudover har vi haft 

underskud på såvel sexologi-kurset som kurset om medicinsk uforklarede lidelser.  Så vi skal kalkulere de 

kommende kurser m.h.p. at de med stor sikkerhed løber rundt. Vi har ca. 150 medlemmer p.t., og håber at 

de fleste gentegner deres medlemskab. 

 

Skrivelse fra klient: 

En klient skrev til os sidst i november måned med forespørgsel om egnet behandler.  Thomas Iversen har 

svaret ud fra netværkskendskab. 

 

Evaluering, Psykisk Førstehjælp, København: 

Vi finder at det forløb godt og uden problemer. Indholdsmæssigt en smule anderledes end første ”udgave”, 

men det ser vi ikke som et problem. Eva sender bog til de der tilmeldte sig og betalt for kurset, men som 

ikke mødte op. 

 

Psykisk førstehjælp, Århus: 

Thomas sørger for forplejning, og Camilla møder op til hjælp. Hun sørger ligeledes for deltagerbevis. Eva 

formidler liste over tilmeldte. 

 



Kursus i pædagogisk sundhedspsykologi: 

Vi beder Monica og Susanne kigge på indhold i forhold til specialistbekendtgørelsen, og udarbejde et udkast 

der kan godkendes i Fagnævnet inden kurset slås op. Og også gerne fastlægge en dato. Som Camilla skriver, 

har vi allerede en interesseret psykolog fra Ålborg Sygehus…! 

 

Foreløbig plan for arrangementer, 2011: 

Psykisk førstehjælp i Århus, 3/2, 2011 

Årsmøde i København 31/3, 2011 

Smertekursus i København i efteråret, 

Evt. kursus i Pædagogisk Sundhedspsykologi ved Monica og Susanne, 

Evt. kursus i Sundhedspsykologi, organisation og samfund ved Vibe Strøier 

 

Næste møde: 

Der vil være problemer med næste møde både hvis vi fastholder datoen og hvis vi flytter det – beslutningen 

bliver derfor at vi fastholder datoen 1/3, 2011, kl. 16.00. 

 

 

 


