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Konklusionsreferat, styrelsesmøde 24. maj 2007 kl. 15.30-18.00, Kantine B, Dansk
Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Til stede:

Niels-Peter Agger, Eva Gall, Thomas Iversen, John Marquart, Nicolai Gregersen,
Flemming Rasmussen, Monica Notkin
Fraværende: Ingen

Dagsorden
1) velkommen
2) godkendelse af ref. fra sidste møde
3) 5. nov. arrangementet (15-18)
- Status
- Lokale og traktement
. Plan
- Annoncering
4) årsmøde-forslag
- skal/skal-ikke. Hvis ja: præcisering
5) økonomirapport
6) ref. fra Krisehøring på Christiansborg, 21. maj
7) sagen om psykologiundervisning på medicinstudiet ved KU
8) Spørgeskema
9) Eventuelt.
Referant:

Nicolai Gregersen

Punkt 1
Der blev budt velkommen.
Punkt 2
Referatet blev godkendt
Punkt 3
Temadag: Coaching, trussel eller mulighed? 5. November 2007, kl. 15.00-18.00
Status: Allan Holmgren (AH) er booket og vil holde et oplæg på én time. Han ønsker ikke
opponenter. AH ønsker ikke nogen form for betaling.
Lokale og traktement: Lokalet er på plads. Kaffe og té gratis. Sodavand vil koste 8 kr. Mindre
traktement vil koste et mindre beløb. Arrangementet skal koste 50 for medlemmer og 350 for ikkemedlemmer (medlemskab i prisen)
Vi skal have forhåndstilmelding (per e-mail) af hensyn til traktement.
Til Aktion: Monica sørger for traktement m.v.
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Plan:
15-15.30: Networking
15.30-16.30: AH
16.30-16.45: Pause
16.45-18.00: Diskussion
Annoncering:
Til aktion: Monica sørger for udkast til opslag til PsykologNYT, IndPut, Psyklen, Aalborg? I samråd
med AH og Nicolai
Nicolai sørger for mail til medlemmer (à tre gange, sommer, september, 14 dage før) og finder
mailadresser til de tre studenterblade m.v.

Punkt 4
Det blev besluttet, at der skal afholdes årsmøde.
Årsmøde med 12-timers kursus (Skal kunne passes ind i specialistuddannelse). 4 tre-timers
moduler fordelt over 2 dage.
Styrelsen betonede, at temaet skulle henvende bredt til både psykologer i sundhedssystemet, men
også privatpraktiserende og nyuddannede psykologer.

Beslutning: Temaet vil være: Sygdom som livsvilkår – undertitel: Angst
Der vil fortrinsvis blive fokuseret på alvorlige sygdomme, som er, eller kan være, livsforkortende.
Kurset vil indholde: Overordnet tale om sygdomsopfattelse i ny tid, oplæg om angst, oplæg om
kognitiv metode og psykoedukation, Oplæg om eksistentiel metode, samt forskellige små
efterfølgende temaer, såsom pårørende, dødsangst, hjertesygdomme m.v.

Mulige oplægsholdere: Tine Falk, Janne Hertz (begge kognitve), Johanne Wichlau (helping the
helpers), Bo Jacobsen (eksistentiel metode), Irwing Yalom (eksistentiel metode), Mose (?) og Kaj
Evan, repræsentant fra Rigshospitalets Angstklinik, Alice Rasmussen.
Foreninger, der ligeledes med fordel kan kontaktes: Hjerteforeningen, KB, scleroseforeningen m.v.
Tid & Sted: Kold dag omkring første februar i Korsør (fredag-lørdag / søndag-mandag).
Til aktion: Alle finder navne på mulige oplægsholdere og sender disse rundt per mail. Mulige
oplægsholdere kan med fordel kontaktes allerede nu! Vi skal have personer og sted på plads inden
sommer. Alt kooordineres per mail.

Punkt 5
Økonomien ser godt ud. Der er penge på kontoen og ingen gæld. Dog mangler stadig tilskud.
Punkt 6
Thomas deltog og rapporterede til styrelsen.
Punkt 7
Styrelsen kan ikke, på udførlig måde, besvare indlægget i PsykologNYT No. 8 eller gå nærmere ind i
problematikken i øjeblikket – dertil er styrelsens viden om selve undervisning og pensum for
sparsom, og sagen for lokal. Styrelsen synes dog, at det er en væsentlig og spændende diskussion,
og vil gerne, på senere tidspunkt tage området vedr. sundhedspsykologi på universiteterne op.
Styrelsen vil derfor gå videre med emnet og komme med oplæg senere. Et oplæg, der bør være
mere bred, akademisk og klinisk orienteret, og som kan kvalificere debat og diskussion.
Til aktion:
Det blev besluttet, at Thomas skriver kort indlæg, med ovenstående betragtninger, som
umiddelbart svar. Dertil kontakter Thomas Per Fink.
Derudover vil styrelsen indhente information fra universiteterne, dvs. litteratur og
undervisningsplan, samt kommentarer fra relevante personer.
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Punkt 8
Har talt med Niels Keldsen, som meddeler, at det er ok at oprette et netværk mellem fagligt
interesserede inden for selskabet, såfremt folk selv giver personoplysninger.
Punkt 9
Mht. før foreslået: stor konference meddeler Niels-Peter, at han og Michael Thastum er udrejst
næste halvår/helår. Konferencen hænger derfor lidt – udskydes derfor til Næste år.
Næstkommende styrelsesmøder:
- Mandag den 20 . august 2007 kl. 15.30
- Onsdag den 31. Oktober 2007 kl. 15.30
- Tirsdag den 11. December 2007 kl. 15.30.
Kommende arrangementer:
- Temadag: 5. November 2007, kl. 15.00-18.00
- Årsmøde: Primo Februar 2008

Styrelsesmøde afsluttet kl. 18.10.

/Nicolai Lunding Gregersen, ref., maj 2007.
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