Referat fra Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 15/4, 2010, kl. 17.00
Der er 10 fremmødte.
Ida Waage Nielsen vælges til dirigent, Flemming Rasmussen til referent.
Det konstateres at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Formandens beretning.
Beretning marts 2009-2010
Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs aktiviteter i perioden marts 2009-marts 2010.
Sektionsstyrelsen har i perioden holdt møder med 1-2 måneders mellemrum.
Sektionsstyrelsens medlemmer John Marquard, Ida Waage Nielsen, Monica Tafdrup Notkin,
Susanne Orth, Flemming Rasmussen (sekretær), Eva Gall (kasserer) og Thomas Iversen (formand)
Selskabets Styrelse har i perioden bestræbt sig på at øge aktivitetsniveauet, og i den forbindelse er
også besluttet, at en del af arrangementerne skal ligge vest for Storebælt.
Bestræbelserne for at højne aktivitetsniveauet har bl.a. også omfattet en fokusering på
hjemmesidens muligheder. Styrelsen er begyndt at opbygge en fortegnelse over
sundhedspsykologiske supervisorer, for at gøre det lettere for psykologer at skaffe sig supervision
på det sundhedspsykologiske område.
For at højne aktivitetsniveauet, har Styrelsen også etableret en gruppe-mail, således at information
om arrangementer af interesse for Selskabets medlemmer kan udsendes.
Styrelsesmedlemmerne har deltaget i Formandskollegiet og været repræsenteret i Social- og
Sundhedspolitisk Udvalg og i Arbejdsmiljøudvalget.
Vi har planlagt et arrangement om behandling af søvnproblemer i København og er i gang med at
planlægge et arrangement med og om pårørende og et andet om funktionelle lidelser. Vi forsøger at
gøre den sundhedspsykologiske specialistuddannelse mere synlig og lettere tilgængelig bl.a. vha.
hjemmesiden.
Og vi forsøger at skabe kontakt til de studerende. I den forbindelse har John Marquardt og
Flemming Rasmussen holdt oplæg på Studentersektionens Generalforsamling i marts, og der er
taget initiativ til at indrykke annoncer i de studerendes blade i Ålborg, København og Århus.
Medlemstallet har været nogenlunde stabilt i en årrække, dvs. et sted mellem 130 og 150
medlemmer.
Selskabet har i perioden afholdt følgende møder og arrangementer:
19. marts, 2009:
Årsmøde, ”Den motiverende samtale” Søren Søberg Hansen, heldagskursus, Kræftens Bekæmpelse,
København.
27. maj 2009:
"Det skal blive sagt - også til psykologerne", forfatteren Kristian Ditlev Jensen, fyraftensmøde,
Vejle Sygehus.
31. august 2009:

"Den dag, du får Kræft”, Psykolog Eva Ethelberg og redaktør Flemming Flyvholm, fyraftensmøde,
Kræftens Bekæmpelse, København.
9. februar 2010:
”Psykologisk behandling af søvnproblemer”, fyraftensmøde, Henny Dyrberg, Århus.
10. april og 15. april 2010
”Forandring og tab”, Ernesto Spinelli og Ulla Giersing, København
Kommentarer til beretningen:
I forhold til samarbejdet med Fagnævnet kommenteres det, at det opleves meget svært at få
specialistuddannelsen i sundhedspsykologi, da der dels er få supervisorer, og at der er mange kurser
det er svært at finde. Bl.a. indenfor områderne organisation, undervisning af patienter og pårørende,
og udarbejdelse af patientmateriale. Kravet om psykoterapiuddannelse lægger meget bredt op, og
det er svært at leve op til de formelle krav. Generelt opleves der mange flaskehalse i at få
specialistudannelse. Styrelsen pålægges at arbejde videre med disse problematikker.
Regnskab:
Styrelsesmedlemmerne skal øge deres akuratesse i forhold til om udgifter vedrører møder, kursus
eller andet, således at konteringen sker korrekt. Der er altså i årets regnskab korrekte tal, men
fordelingen mellem de forskellige poster på regnskabet er sine steder upræcis. Kasserer forklarer
arbejdsgangen.
Der overføres et mindre beløb til regnskabet 2010.
Allerede nu er der større kursusudgifter i 2010 end i 2009, og vi forventer også pæn aktivitet i
efteråret.
Kontingentet fastsættes uændret til 300,- kr, men med reduktion til 150,- for studerende, arbejdsløse
og pensionister.
Vi overvejede om vi skulle nedsætte studenterkontingentet, men bestemte at det skulle bevares. Til
gengæld vil vi fastsætte lav pris for studenterdeltagelse, men med maximalt antal pladser, så det
ikke påvirker meriteringen til specialistuddannelsen.
Ingen indkomne forslag.
Valg:
Eva Gall og Flemming Rasmussen blev valgt sidste år og sidder derfor yderligere et år.
Ida Waage Nielsen vælger at trække sig fra Styrelsen, men vil gerne hjælpe til med konkrete
arbejdsopgaver. Et stort tak til Ida for hendes indsats!
Thomas Iversen og Monica Tafdrup Notkin genvælges som faste medlemmer af styrelsen.
Susanne Ohrt vælges til fast medlem af Styrelsen ( tidligere formelt suppleant – men med fuld
arbejdsindsats!).
John Marquardt vælges som suppleant, efter at have været fuldgyldigt medlem – men ventes at
levere fuld arbejdsindsats.
Vi vælger desuden Studerende David Palmquist, og kandidatmedlem Pia Meldgård til supleanter –
men fuld arbejdsindsats.
Derudover vælges som suppleant kandidatmedlem Camilla Rasmussen som suppleant, og med
deltagelse efter mulighed. Og specielt i forhold til Specialistuddannelsen.

Evt.:
Der er efter vores bedste viden meget få undervisere i Sundhedspsykologi på universiteterne,
specielt i København.

