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Referat fra generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 

d. 11.april, 2008, i Dansk Psykologforenings lokaler. 
 
Thomas Iversen byder som formand velkommen. Der vælges ordstyrer (Eva Gall) og Referent 
(Flemming Rasmussen). Der er 10 fremmødte. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet. 
 
Formanden fremsætter sin beretning. 

   Generalforsamlingen i 2007 blev afholdt i tilknytning til et arrangement med 
overskriften ”Smerter og psykosomatik”, hvor Overlæge Per Fink fra Forskningsenheden for 
funktionelle lidelser ved Århus Universitetshospital talte, efterfulgt af Læge Helene Iversen. 
   Selve generalforsamlingen forløb roligt, med en vis udskiftning i Styrelsens medlemmer. 
   I 2007 har der været arbejdet med at kortlægge pensum indenfor sundhedspsykologi på de 3 
lægeuddannelser herhjemme. Det konstateredes at arbejdet var sværere end vi havde forestillet os, 
da uddannelserne er bygget meget forskelligt op. Og vores forventning til at kunne ændre på 
pensum var også begrænset.  
   Udover de lovfastsatte aktiviteter, har samarbejdet med Dansk Psykologforening været begrænset 
i det forløbne år. Vi finder det imidlertid meget positivt at Dansk Psykologforening er ved at 
iværksætte tiltag i forhold til psykologien indenfor somatikken. Vi forventer at blive inddraget i 
dette, som også Social- og Sundhedspolitisk udvalg foreslår 
   Vi har været i løbende mailkorrespondence med European Health Psychology. Vi oplever ikke at 
have tilstrækkeligt udbytte heraf. I stedet for arbejder vi med at blive optaget som fraktion i Dansk 
Selskab for Folkesundhed. 
   Vi havde en række sonderinger i forhold til at lave arrangement i samarbejde med Århus 
Universitet omkring sundhedspsykologi. Dette er midlertidigt stillet på stand by. 
   Vi afholdt et velbesøgt arrangement d. 5. november, fra kl. 15-18 med ca. 35 deltagere, hvor 
Allan Holmgren talte under overskriften ”Coaching – trussel eller mulighed”. 
   Vi forsøgte at arrangere et 2-dages kursus i tilknytning til vores generalforsamling, 2008, men 
måtte konstatere at det krævede mere mod end vi var i besiddelse af, da vi så hvor store beløb vi 
bandt os for, endnu inden vi havde fået en eneste tilmelding.  
   Nu er vi endt på modellen med et dagsarrangement d. 11. april, startende med fagligt input, 
efterfulgt af Generalforsamling, og afsluttende med et kulinarisk arrangement. Det faglige samles 
under overskriften ”Sygdom som Livsvilkår”. Her vil Åshild Skogersbø tale om emnet ”Sygdom og 
sexualitet”, og siden vil Søren Frølich tale under overskriften ”Smerter som livsvilkår”. Både dette 
og generalforsamlingen foregår i GPs lokaler, medens det kulinariske er forlagt til Restaurant ”La 
Rocca” i Vendersgade.  
 
Alle de tilstedeværende på generalforsamlingen blev opfordret til at komme med forslag til 
fremtidige aktivieter. Der fremkom en række, hvoraf nogle nævnes her: 
 

• ”Ph.d.-kavalkade” med materiale indenfor vores felt. 
• Oprettelse af soma-grupper som man tidligere i selskabets historie har haft stor fornøjelse af.  
• Generelt skal der satses på arrangementer der præcist kan føre til meritering. 
• Det store grad af centrering omkring København bør ophæves. 
• Samarbejde med andre selskaber m.v. F.eks. Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. 
• Vi bør være proaktive i forhold til psykologopgaver afledt af sundhedsaftalerne mellem 

regionerne og kommunerne. Vi bør tænke politisk i den sammenhæng. 
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• Udforske hvor vores medlemmer sidder og afdække deres kursusbehov 
• Søge nærmere kontakt med Sundhedspsykologisk Fagnævn. 

 
Den nye styrelse vil se nærmere på de stillede forslag, og herefter finde ud af hvor fokus skal 
lægges. 
 
Regnskabet fremlægges. 

Som også de interne revisorer påpeger, er posten rejser/kørsel/fortæring meget stor. Den vægtigste 
post er flybilletter fra provinsen. En del af tilskuddet fra Dansk Psykologforening er givet med det 
formål at selskaberne er landsdækkende. Styrelsen vil vedvarende have denne post under kritisk 
observation. 
   Der er forslag om at gøre årsmødet gratis og sørge for at indtjening sker på øvrige arrangementer. 
   Det kan overvejes om der kan søges projektmidler hos DP til at iværksætte relevante projekter. 
   Kontingentet fastholdes, og regnskabet godkendes. 
 
Der er ingen indkomne forslag. 

 

Valg. 

 
Thomas Iversen og Eva Gall er på valg. Der er derudover brug for yderligere 2 medlemmer i 
styrelsen og 2 suppleanter.  
   Thomas og Eva genvælges. 
   Susanne Ohrt og Ida Waage Nielsen indvælges i bestyrelsen. 
   John Marquardt, Monika Tafdrup Notkin og Flemming Rasmussen fortsætter i styrelsen. 
   Der stilles således en fuld styrelse, men det er ikke muligt at få besat suppleantposterne. 
 
Eventuelt 

Der er ikke noget til eventuelt. 
 
Der takkes for engageret deltagelse i generalforsamlingen, og den afsluttes. 
 
-- 
 
Efter generalforsamlingen samles den indvalgte styrelse og aftaler møde d. 19. maj, kl. 15.30 i 
DPs lokaler.  
   Styrelsen konstituerer sig med Thomas Iversen som formand, Eva Gall som kasserer, og 
Flemming Rasmussen som sekretær. 
 


