Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 14/6, 2011

Til stede: Thomas Iversen, Eva Gall, Pia Meldgaard, Monica Tafdrup Notkin, David Palmquist, Camilla
Rasmussen, Flemming Rasmussen (Ref.)
Afbud fra John Marquardt og Susanne Ohrt.

Smertekursus
Kurset med JoAnne Dahl om smertebehandling på ACT-grundlag, bliver i Kræftens Bekæmpelses lokaler d.
29/9, 2011, fra 10-17, og 30/9, 2011 fra 9-16. Vi vælger at kursussproget skal være engelsk. Vi kan ikke få
udleveret hand outs, da der er filmklip på hendes materiale. Men hendes bog, Slip Smerterne, indeholder
punkterne fra det kurset kommer igennem. Vi forsøger at lave aftale Dansk Psykologisk Forlag om salg af
bogen. Prisen på kursets 2 dage bliver 4.000,- kr incl. moms, og 4.500,- kroner incl. moms for ikkemedlemmer. Der skal sendes annonce til Psykolog Nyt inden d. 20/6, for at nå med i nummeret inden
sommerferien. Vi kan overveje om vi for egen regning skal indrykke yderligere en annonce.
Pia har lavet et meget grundigt arbejde, og der mangler kun nogle få hjørner før alt er klappet og klart.

Sundhedspsykologi, organisation og samfund
Camilla har fået en aftale i stand med Vibe Strøjer som vil stå for én dag af denne kursusblok. Hun har
desuden arbejdet hårdt på at få en aftale i stand for de resterende 2 dages kursus. Vi håber og tror stadig
på at også dette kursus kan forløbe i slutningen af 2011.

Pædagogisk Sundhedspsykologi
Vi stiler mod at kunne afvikle denne kursusblok i 2012. Monica er indstillet på at afvikle en af de tre dage
dette kursus kræver
Stress
Vi stiler mod i 2012 at kunne afvikle ”noget” om stress, kursusdag,- symposium, andetOpfølgning på møde
med Fagnævn.
Når nu støvet har lagt sig efter mødet kan vi ikke finde en eneste fortaler for nedlæggelse af
Specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi. Men vi er stadig enige om, at der er en bekymrende lav tilgang
af nye specialister. Formentlig dels grundet manglende kurser, dels manglende efterspørgsel hos
arbejdsgiverne. Kendskabet til, og tilgængeligheden af kurser, er større for den psykoterapeutiske
specialistuddannelse. Vi vil arbejde frem mod at lave en fornyelse af kravene til Specialist-uddannelsen på
en måde der er mindre låst i en bestemt tidsperiode, og som vil øge muligheden for at der kan etableres
kurser indenfor feltet. Og dermed kan medvirke til at øge tilgangen til specialet.

Vi kan have en forhåbning om, at der på et tidspunkt kan etableres ”Specialpsykolog i somatik” på linje
med den etablerede ”Specialpsykolog i Psykiatri
Thomas fortæller at f.eks. på Sundsvall Sygehus er psykologer en integreret del af de fleste behandlinger. I
Reykjavik er der en stor neuro-rehab-sundhedspsykologisk enhed.
Vi kan overveje om vi kan ”sælge” os bedre til formidlerne af psykologbehandling og ligeledes overfor
Danske Regioner

Mail fra medlem
Et medlem har tilskrevet os om at hun korresponderer med Center for Kompetenceudvikling, Region Midt,
om etablering af kurser der kan meritere til den sundhedspsykologiske specialistuddannelse. Det er vi kun
glade for. Alle der kan øge udbuddet af kurser er vi interesseret i kommer på banen. Og som emd så mange
andre, formidler vi også gerne kendskabet via vores mail-liste.

Sexologisk Kursus med særligt fokus på handicappede.
David sætter sine sonderinger i bero, da vores sidste sexologikursus desværre gik så dårligt rent økonomisk
(men indholdsmæssigt var en kæmpe succes!).

Fyringer af Sundhedspsykologer
Vi spurgte på vores mailliste om konkrete tilfælde. Vi fik svar retur vedr. 3 tilfælde. Det er jo meget
sørgeligt. Der er dog ikke så meget tale om en trend til at vi kan handle yderligere på det.

Fyraftensmøder
På vores generalforsamling talte vi om afvikling af flere fyraftensmøder – det behøver ikke at være meget
krævende, hverken mandskabsmæssigt eller økonomisk. Vi når ikke dette punkt på dagens møder, men
tager det op efter sommerferien.
Honorar til Styrelsens medlemmer, hvis de forelæser
Vi skal ved næste møde drøfte aflønning af os selv som undervisere ved egne kurser i Selskabets regi.
Kommende møder:
23/8, 2011, kl. 16.00 – bl.a. med henblik på at forberede det kommende møde med Fagnævnet
15/9, 2011, kl. 16.00 – formøde – kl. 17.00 sammen med Fagnævnet.
10/10, 2011, kl. 16.00

14/12, 2011, kl. 15.30

