Referat fra Møde i Styrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab mandag d. 31/8, 09, i
Kræftens Bekæmpelses lokaler.
Til stede:
Hele Styrelsen!
Vi starter med at fastlægge mødedatoer for tiden frem til vores generalforsamling:
2009
Mandag d. 21/9, 09, kl. 16.00
Mandag d. 19/10, 09, kl. 16.00
Onsdag d. 16/12, 09, kl. 16.00-18.30
2010
Mandag d. 18/1, 10, kl. 16 Efter mødet forsinket julefrokost
Torsdag d. 11/2, 10, 16.00
Onsdag d. 17/3, 10, kl. 16.00
Torsdag d. 15/4, 10 – Årsmøde inklusive generalforsamling.
Dagens arrangement:
Vi er forundret over antallet af tilmeldte, da vi synes at arrangementet fremstod som godt i
præsentationen..
Vi er enige om at arrangementet forløb godt, at det hører til i vores regi og derfor skal vi fortsat lave
noget tilsvarende.
Vi vil dog overveje hvor meget det vil koste ekstra at annoncere en gang mere i Psykolog Nyt.
Vi vil fortsat gøre os umage med at finde fængende titler til vores arrangementer.
Arrangementet startede kl. 15, hvilket måske er for tidligt. Vi vil prøve med kl. 16, som vi
tidligere har brugt.
En stor del af vores medlemmer er privatpraktiserende, hvilket vi skal tage hensyn til både i
typer af arrangementer og annonceringen af disse.
Vejlemødet forløb godt, og vi var tilfreds med fremmødet.
Vi overvejer at lave et arrangement omkring pårørende. Vi skal holde os for øje at pårørendes
problematikker formentlig er forskellige afhængig af om det er som pårørende til
patient med hhv. stationær sygdom eller progredierende lidelse.
Thomas har kontaktet person som vil stille op og tale om personlige erfaringer. Susanne vil også
gerne holde oplæg om professionelle erfaringer. Endelig henleder hun vores opmærksomhed på
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Klinisk_institut/Forskning/Forsk
ningsenheder/Sygeplejeforskning/Nyheder/Naar%20aegtefaellen%20stjaeler%20liv
et.aspx
"Partnere til kronisk syge føler sig magtesløse, misforståede og oversete, viser ny forskning
– Selv om hun på den ene side gerne vil anerkendes for sine ofre, har hun på den anden side et
ønske om at omgivelserne skal tro, at alt er i orden."

Vi forsøger på næste møde at ”strikke” et arrangement sammen.
Der afholdes møde i Selvstændige Psykologers Sektion om der kan tildeles ydernumre til alle
kvalificerede psykologer.
I vort fortsatte udredning af, hvorvidt Sundhedspsykologiske Specialister anses for kvalificerede,
har Thomas talt med en faglig konsulent fra DPs sekretariat. Denne har oplyst at når man tager
udgangspunkt i de nye kriterier for tildeling af specialist-anerkendelse, er man kvalificeret hvis man
er autoriseret og har gennemført fællesmodulet for en specialistuddannelse.
Thomas har fået øje på, at der ikke i den Sundhedspsykologiske Specialistuddannelse stilles krav
om kvalifikationer i udarbejdelse af erklæringer. Dette bør vi snarest muligt få ind, da det er en
almindeligt forekommende arbejdsopgave.
Det fortsatte arbejde med at få sundhedspsykologiske supervisorer på en liste på vores hjemmeside.
Susanne har udarbejdet skrivelse som afventer kommentering. Flemming udarbejder liste over
hvilke oplysninger vi ønsker.
Vi vil satse på at afholde arrangement i Århus i februar.
Vi afholder generalforsamling 15. april. Vi må meget gerne brainstorme pr. Mail op til det
kommende møde i september, hvor vi skal have fastlagt en slagplan.
Kogebog omkring arrangementstilrettelæggelse, som Susanne har udarbejdet, skal gennemgås
og evt. forfines på næste møde.
Thomas og Eva tager kontakt til studenterbladene hhv. i Øst- og Vest-Danmark m.h.p. at vi
ønsker kontakt med studerende som har skrevet speciale om sundhedspsykologiske emner. Vi kan
til nogle tilbyde at afholde fyraftensarrangement omkring deres speciale.

Referat: Flemming Rasmussen.

