
Referat af Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, onsdag d. 14/12, 2011 

Til stede: Thomas, Monica, Eva, Camilla og Pia (referent) 

Fraværende: Flemming, Susanne og David 

 

DAGSORDEN: 

Et udtrådt medlem 

John Marquardt har, efter mange års inspirerende deltagelse i Styrelsen, ønsket at stoppe. 

 

Et aflyst kursus 

Kurset ’Sundhedspsykologi, organisation og samfund’ på 20 timer – til specialiseringsmodulet – måtte 

aflyses i november grundet manglende tilmeldinger. 

 

Specialistuddannelsen 

Fagnævnet for Sundhedspsykologi har endnu ikke haft mulighed for at forespørge i SPU om eventuel 

dispensationsordning fra kurser, som er meget vanskelige at erhverve til specialistuddannelsen. Camilla 

følger op med Fagnævnet. 

 

Pædagogisk Sundhedspsykologi, 18 timer 

Dette kursus til specialiseringsmodulet har vi besluttet at dele i 3 x 1 dag, som skal dække de 4 punkter fra 

kravene til indhold: 

 1 dag – den motiverende samtale 

 2 dage (som kan tages særskilt) – formidling / undervisning til patienter og sundhedspersonale 

Camilla følger op i forhold til mulige undervisere. 

 

Stresskursus med Bobby Zachariae i september 2012, 2 dage i Århus 

Endelig prisfastsættelse er kr. 3.850 for medlemmer og kr. 4.250 for ikke-medlemmer af selskabet. 

Camilla har mailet nogle rettelser til annoncen til Flemming. Pia følger op. 

Der skal udarbejdes ansøgning til Fagnævnet om godkendelse med 12 timer under ’11.4.4.2.1. Generel 

klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område’. 



 

Fyraftensmøde i København om stress med Bo Netterstrøm, april 2012 

Monica laver udkast til opslag ud fra input fra BN og mailer til Fagnævnet. Prisen bliver kr. 100 for 

medlemmer og kr. 300 for ikke-medlemmer af selskabet. 

 

Årsmøde 2012 

Camilla har mailet nogle rettelser til annoncen til Flemming. Pia følger op. 

Der skal udarbejdes ansøgning til Fagnævnet om godkendelse med 6 timer under ’11.4.4.2.1. Generel 

klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område’. 

 

Datoer for møder det kommende år 

 Mandag den 30. januar, kl. 16.00 

 Tirsdag den 6. marts – i tilslutning til årsmøde og generalforsamling 

 Torsdag den 19. april, kl. 16.00 – fra kl. 17.00 sammen med Fagnævnet 

 Torsdag den 7. juni, kl. 16.00 

Alle møder holdes i Stockholmsgade 27. Thomas sørger for lokalebooking, forplejning mv. 

 

Næste møde 

Her skal vi gennemgå vedtægterne inden generalforsamlingen, samt have overblik over, hvem der er på 

valg. 

 

--- SLUT --- 


