
Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, 23/8, 

2011. 

 

Til stede: Thomas Iversen, Eva Gall, Pia Meldgaard, Monica Tafdrup Notkin, Flemming Rasmussen 

(fra 16.30) 

Afbud fra John Marquardt, David Palmquist, Susanne Ohrt, Camilla Rasmussen. 

 

Smertekursus: 

Pia efterspørger kursus-kogebog hos Susanne for at ekstra-checke. 

Der er 2-3 pladser endnu 

Pia Spørger i Kræftens Bekæmpelse hvornår vi skal planlægge frokost. Pia er i gang med at afslutte 

hotel-booking. Hun laver kursusbevis. Jo-Annes bog sælges med 100,- kr. rabat på kurset. Vi 

udfærdiger check på kr. 500,- til Kræftens Bekæmpelse som tak for husly, og lidt godt til Lindas 

kontor. 

Ved tilmelding giver Eva besked om procedure ved EAN-betaling. 

Det hele ser ud til at klappe perfekt! 

Sundhedspsykologi, organisation og samfund. 

Camillas spørgsmål i mail fra 8/8, 2011:  

Hun kan forhandle som skitseret. Den skitserede pris er OK. Formulering i forhold til EAN er OK. Vi 

stiler hårdt mod indrykning af annonce i DP-Nyt med deadline 12/9. Så snart annoncen er færdig, 

rundsendes den pr. mail til mail-listen. 

Fællesmøde med Fagnævnet. 

Som planlagt formøde kl. 16 – fællesmøde med Fagnævnet kl. 17. 

Vi har følgende ønsker til dagsorden: 

- Hvor er DP henne i processen med revision af specialistuddannelserne 

- - Hvordan kan vi hjælpe med at igangværende specialist-kursister kan blive færdige 

- Hvordan kan vi revidere den nuværende model så folk ikke kører fast 

- Kan der gives flere forhåndsgodkendelser af forløb 

- Skal vi revidere den sundhedspsykologiske pjece 

- Hvordan definerer vi sundhedspsykologi. 

Pædagogisk Sundhedspsykologi. 

Monica holder fast ved at tage én dag af de 3 krævede. 



Stress. 

Er det arbejdsgiver-tanker, eller er der evidens for at man hurtigt skal i gang igen efter en stress-

sygemelding.  

Kontakt fra Region Midt vedr. evt. kursussamarbejde. 

Thomas tager kontakter. Vi kan bl.a. tilbyde brug af mailliste. Franciska. 

Årsmøde. 

Vi stiler mod at afholde Årsmøde omkring d. 1/3, 2012, fra 9-16. Efterfølgende generalforsamling. 

Deltagere i GF indbydes til efterfølgende spisning. 

Braionstorm på emner: særligt sensitive mennesker, palliation, påvirkning af smertetærskel efter 

ekstrem smerte, brug af psykologer i gynækologien/obstetrikken, ALS, sklerose, Senfølger efter 

kræft. 

 

Næste møde: Torsdag d. 15/9, 2011, kl. 16. (Møde med Fagnævn 17.00).  


