
Referat: Dansk Sundhedspsykologisk selskab, styrelsesmøde 

mandag d. 18 juni 2018 

 

Til stede: Heidi Kjøgx, Louise Berg Puggaard, Thomas Iversen 

Fraværende: Lisbeth Frostholm 

 

 

Punkter 

 

DP’s IT ansvarlige, Ole Anders Nielsen: Har givet os besked om, 

at DP har indgået en aftale med et firma, der kan levere sikker 

mail, der tilfredsstiller den nye persondataforordnings krav. Den 

månedlige afgift er kr. 96,- der giver mulighed for 200 mails. 

Louise går videre med at undersøge dette.  
 

 

Kursus: En godkendelse til specialisering gælder kun én gang. En 

specialist uddannelse består af fællesmodul, tværgående modul, 

forskning og formidling, og specialiseringsmodul. Hvis et kursus 

godkendes inden for et speciale på specialiseringsmodulet, så 

gælder det fleksible valg. Det fleksible valg indebærer, at et 

kursus med visse forbehold kan indgå i andre specialers 

tværgående modul og fællesmodul. Hvis vi således godkender et 

kursus til specialiseringsmodulet i Sundhedspsykologi, kan andre 

benytte det i henhold til det fleksible valg. Det betyder altså, at 

hvis det Sundhedspsykologiske Fagnævn godkender et kursus til 

specialiseringsmodulet, vil det kunne indgå på det tværgående 

modul i andre specialer, og i visse tilfælde også på fællesmodulet. 
 

Kurset i erklæringsskrivning med Louise Svendsen er nu klar og 

annonceret. Afholdes i DP Aarhus’ lokaler d. 9 oktober.  
 

Der er aftalt et todages kursus i palliations med underviser Mai-

Britt Guldin. Endelig udformning af kursusannonce skal ske 

snarest (Thomas går videre med dette). 
 

 

 



Kursus ideer:  
 

ACT- kursus, 30 timer, fordelt over 3+2 dage i 2019. 
 

Supervision af sundhedspersonale, 2 dages kursus. 

Der satses på lokaler i DP, hvor vi for cirka 200 kr. pr. dag pr. 

person kan få morgenkaffe/the, frokost, eftermiddagskaffe/the 

(Louise går videre med dette). 
 

 

Årsmøde og generalforsamling, 21. marts 2019:  

21 marts 2019, 10-17, årsmøde, efterfulgt af generalforsamling, 

der starter klokken 17:05. 

Forslag til tema: At tale med patienter eller pårørende i krise. 

Patienter eller pårørende, der har oplevet at få en vanskelig 

diagnose ind på livet. Hvordan støtter man personalet, der 

arbejder med denne gruppe. 
 

 

Medlemsproblematik: 

Styrelsen arbejder hårdt på at få styr på adgang til NETS, så mere 

præcis medlemsliste kan udarbejdes. Dette ser nu ud til snart at 

lykkes. Udfordringerne med NETS-adgangen har desværre 

betydet, at enkelte medlemmer ikke har kunnet melde sig ind og 

tilsvarende enkelte ikke har kunnet få bekræftet deres udmeldelse. 

 

Vi har fået ny kontaktperson i sekretariatet, Rifat, der, sammen 

med vores eksterne konsulent, er ved at arbejde sig ind på NETS-

adgangen, og samtidig også er hende, vi skal sende bilag til. 

 

 

Kommende møder i styrelsen: 

Torsdag d. 6 september 2018 kl. 16:30, mandag d. 4 december 

2018 kl. 16:30, og tirsdag d. 5 februar 2019 kl. 16:30. 


