Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs
styrelse 20.05.2010.
Til stede: Thomas Iversen, Monica Tafdrup Notkin, David Palmquist, Pia Meldgård, Flemming
Rasmussen.
Afbud fra John Marquardt, Susanne Ohrt, Eva Gall og Camilla Rasmussen.
Undervisningsdag ved Monica og Susanne
Susanne og Monica underviser læger såvel præ- som postgraduat. De vil undersøge om nogle af de
emner omkring særlige samtaler kan laves til et kursus i vores regi m.h.p. at opfylde krav til
Specialiseringsdelen. Evt. kan deres kursus suppleres af en læge til beskrivelse af hvilke
problematikker de står i. De 2 arbejder videre med tydeligere indholdsbeskrivelse, og afklaring om
det skal være 1 eller 2-dages kursus.
Vi vil forelægge planerne for relevante personer i DP, således at der ikke opstår misforståelser
omkring brug af foreningens faciliteter til Styrelsens egne medlemmers lønnede aktiviteter.
I vores arrangementskogebog skal indføjes at Foreningen skal spørges ved arrangementer hvor
Styrelsens egne medlemmer lønnes for kursusaktivitet.
Kontingentsatser.
Et medlem har forespurgt om kontingentsatser for pensionister. I referatet fra vores
Generalforsamling er dette emne behandlet. Halv pris for pensionister. Medlemmet kontaktes og
orienteres.
Studentersektionen har rettet henvendelse om mulighed for kontingentfri optagelse af
studentermedlemmer. Også dette blev diskuteret på vores Generalforsamling. Og det blev der
besluttet at også studerende betaler halv kontingentsats. Dette gøres for at sikre os at vore
medlemmer har en reel interesse i feltet. Til gengæld vil vi tilstræbe at stille kursuspladser til
rådighed for studerende til stærkt reduceret pris (men i begrænset antal så det ikke forhindrer
muligheden for at vore kurser kan meritere til Specialistuddannelsen). Studentersektionen
kontaktes og orienteres.
Kirsti Malterud om funktionelle lidelser eksemplificeret ved Kronisk
Træthedssyndrom.
Dato er fastsat til fredag d. 29. oktober, 2010, fra 10-17 i Kræftens Bekæmpelses lokaler. Flemming
kontakter hende omkring praktiske tiltag og får udarbejdet opslag om kurset.
Kursus om Psykisk Førstehjælp.
23. september fra 15.30-18.30 afholder Thomas Iversen et fyraftenskursus omkring psykisk
førstehjælp med baggrund i hans bog, Kognitiv terapi, stress og traumer. Prisen for medlemmer vil
være 300,- kr. Til gengæld herfor vil deltagerne få udleveret bogen. Thomas modtager ikke
honorar, kun forlagets beskedne betaling for solgte eksemplarer. Der gives ikke reduceret pris til
Studentermedlemmer, da vores omkostninger er ens for bogkøb.
Der serveres let anretning som vi forsøger at købe i DP.
Thomas skriver oplæg så vi kan annoncere arrangementet.
Smertebehandling på ACT-grundlag.
Thomas har tilsagn fra Lisbeth Frølich om at hun vil afholde en sådan kursusdag. Thomas
diskuterer videre med hende om hun ønsker at gøre det alene eller sammen med andre.
Vi satser på arrangementsafholdelse i foråret 2011.
David rundsender til styrelsens medlemmer en opgave han har lavet om netop det emne.
Pårørende.

Dette kursus har vi nu diskuteret nogle gange. Bl.a. ud fra en opdeling som vi yderligere supplerede
til at hedde:
Pårørende til patient med progredierende lidelse, pårørende til patient med stationær lidelse og
pårørende til patient med uklarhed om dødelig/ikke dødelig udgang.
Vi vil til næste møde afklare hvad vi skal gøre med et sådant arrangement.
Stress.
Vi har ved flere lejligheder overvejet at lave et arrangement indenfor dette område. Vi er blevet
bekendt med at Arbejdsmiljøudvalget i DP afholder kursus i 4. kvartal 2010 eller 1 kvartal 2011,
hvorfor vi indtil videre ikke tager dette emne op.
Supervisorliste på hjemmesiden.
Vi er blevet gjort opmærksom på at kontakten til sundhedspsykologiske supervisorer, der er
foregået via mail, ikke har nået alle relevante. Derfor ønsker vi henvendelsen gentaget.
Imidlertid gør Pia os opmærksom på følgende formulering i pjecen Uddannelse til specialist og
supervisor, revideret oktober, 2009: ”Supervision skal være givet af en specialist i
sundhedspsykologi. Når det er relevant, kan supervisorer med andre specialist- og
supervisoruddannelser godkendes. Dog skal hovedparten (dvs. minimum 100 timer) af
supervisionen være givet af supervisor med sundhedspsykologisk specialistuddannelse”. Thomas
spørger i DP om den præcise forståelse af denne formulering.
Vi afventer denne afklaring før vi tager stilling til hvem vi ønsker kontaktet – og denne gang
meget gerne via brev.
Mail fra psykolog vedr. kursussamarbejde.
Vi har modtaget mail fra medlem Susanne Gjersing der mangler kurser vedr. specialdelen på
Sundhedspsykologisk Specialistuddannelse. Hendes arbejdsplads vil gerne
arrangere/medarrangere relevante kurser. Vi spørger Fagnævnet om forslag til kurser som
ansøgere mangler. På næste møde tager vi emnet op igen, og lægger en plan videre frem.
Susanne orienteres om sagens stilling.
Sexologisk kursus.
Thomas har haft kontakt til Rikke Pristed om evt. at afholde kursus i sexologisk emne. Vi overvejer
selv depression og sexualitet, SSRI-behandling og sexualitet, Rygmarvsskade og sexualitet.
Vi stiler mod 1. og/eller 2/12, 2010. Lokalerne er foreløbigt reserveret i DP.
Eventuelt:
Pia forespørger om Selskabets vedtægter. Disse skal naturligvis fremfindes og lægges på
hjemmesiden.
På næste møde skal vi diskutere specialistuddannelsen og de flaskehalse der findes i forhold til at få
specialistuddannelsen. Og hvilke muligheder vi har for at gøre noget ved det.
Næste møde: Onsdag d. 16/6, 2010, kl. 16.15 i DP.

