
Referat DSS styrelsesmøde 20. februar kl 17:00 

 

Til stede: Hanne Würtzen, Elsa Bencke, Thomas Iversen, Lisbeth Frostholm (telefon) og Peter la Cour 

(referent). Fraværende uden afbud: Lisbeth Lykke Lindhart 

1) Valg af referent (Peter la Cour) og dirigent (Hanne Würtzen) 

 

2) Godkendelse af ref. fra sidste møde. Godkendt 

 

3) Styrelsens sammensætning; uddelegering af opgaver, samarbejde og opfølgning. 

Vi har stadig ikke de fornødne styrelsesmedlemmer og således ingen kasserer. Det går fremad med 

at få overblik over procedurerne omkring medlemmer, lister og arbejdsfordelinger. Det forlyder, at 

medlemssystemet bliver lavet helt om her inden sommer, vi håber der kommer større transparens 

og mere klarhed over de tekniske ting. 

 

4) Foreløbigt resultat af kontakt til medlemmerne. 

Elsa Bencke har lavet en lille enquette blandt nogle af foreningens medlemmer, via mails og 

telefon. Hun håber stadig, at der indkommer svar. Der er ikke endnu gjort formel status op, men 

Elsa viderebringer følgende betragtninger:  

Der er udtrykt utilfredshed ved, at der ikke er sundhedspsykologiske kurser i Jylland. 

En neuropsykolog har udtrykt, at der er brug for sundhedspsykologi i neuropsykologien med fokus 

på at kunne leve med symptomer 

Der mangler ofte specifik viden om fysisk sygdom hos ydernummer-psykologer, klienterne mister 

således sparrings-elementet 

Der er mange medlemmer i DSS, der er privatpraktiserende 

Derudover har Elsa forespurgt om antallet af psykologstillinger somatikken, oplysninger, der ikke 

har været helt nemme at fremskaffe. Det viser sig, at der er flere stillinger end man har tænkt, men 

det er endnu uvist om disse stillinger er midlertidige.   

Styrelsens øvrige medlemmer er meget taknemmelig for dette arbejde og håber, at Elsa vil 

fremlægge igen, når enquetten betragtes som helt færdig.  

 

5) Regnskab og budget – status og aftaler 

Hanne havde tidligere på dagen holdt møde med økonomimedarbejder fra DP, Riffat, og vores 

økonomibestyrer, Jette Højsted, der fungerer som den praktiske kasserer indtil 

generalforsamlingen i april, hvor vi forhåbentligt får en mere klar struktur på styrelse og 

opgavefordeling.  

Det blev på mødet oplyst, at DSS i øjeblikket har 66 betalende medlemmer. 

 

6) GF 2020 – status på vedtægter, deadlines, program. Forslag og procedure omkring opstilling af 

kandidater 

Det er usikkerhed omkring Lisbeth Lykke Lindharts styrelsespost, da vi ikke har hørt fra hende. Det 

aftales, at Thomas Iversen tager kontakt med hende. 



Psykolog Nina Rotmann fra SDU har givet tilsagn om at stille op til valg til styrelsen. 

Styrelsen vil opfordre Louise Puggaard om at overveje at genopstille (Peter). 

Jette Højsted vil supplere Hanne Würtzen under fremlæggelse af regnskabet på GF 

Thomas Iversen bedes forberede en beretningen om fagnævnets virke det forløbne år 

Der vælges styrelsesmedlemmer for to år. Lisbeth Frostholm, Hanne Würtzen og Peter la Cour er 

valgt sidste gang og er derfor ikke på valg denne gang. Elsa Bencke og Thomas Iversen ønsker ikke 

at fortsætte. Der er således 2 ledige pladser samt 1-2 suppleant-poster ledige. 

Forslag til dagsorden udsendes til medlemmerne 4 uger før (dvs 25. marts, endelig dagsorden 

udsendes 2 uger før GF (dvs 9 april). 

 

7) Årsmøde 2020 – program, opgavefordeling, praktik og aftaler 

Praktisk: Hanne tager sig af forplejningsdelen. Peter tager logistikken omkring Jane Ogden. 

Styrelsen mødes kl 16:15 på dagen. 

 

8) Arbejdet vedr. specialist udd. – videre  

Thomas orienterer: Arbejdet er kommet langt og skal afsluttes i maj, hvor forslaget går i høring 

med meget kort frist. Det er foreslået, at forskningsmodulet skal være ens på alle 

specialistuddannelserne. Fællesmodulet er ikke ændret så meget. Antallet af timer til personlig 

udvikling og supervision vil være 240 timer for alle specialister, men fordelingen lidt forskellig 

specialerne imellem. 

Elsa angiver, at vi må have en diskussion af, hvad vi egentlig forstår ved specialet 

sundhedspsykologi. Hun mener, at træning i og evne til samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige 

grupper (læger, sygeplejerske mv) er en meget væsentlig del af det sundhedspsykologiske 

professionsområde. Vi har det i baghovedet til høringssvaret.  

9) Høringer og invitationer  

Hanne deltager i SST-gruppen omkring non-farmakologisk hovedpinebehandling. Arbejdet kører, og 

Hanne udtrykker frustration over den noget mekaniske og ufleksible måde, den slags arbejde er 

tilrettelagt på af SST.  

10) Kurser 2020/21 – medlems survey? 

Der drøftes ideer til emner for kurser og mulige oplægsholdere, og der er stadig en ide om at 

spørge medlemmerne, hvilke kurser de gerne vil have slået op. Den udskydes til efter GF. De 

nævnte ideer til emner var: Fedme og behandling af overvægt, oversigt over sundhedspsykologiens 

arbejdsfelter i DK (årsmødeemne), sexologi, rehabilitering, personlighedsforstyrrelser som 

hæmmende faktor i sundhedspsykologien, børnesundhedspsykologien. Vi fortsætter denne del af 

arbejdet efter GF.  

11) Styrelsens møder frem til april hhv. efter GF + lokalebooking GF 2021! + evt. kurser? 

Der reserveres lokaler frem i tiden.  

25-26 januar 2021 reserveres til 2-dages kursus. 

Der reserveres 5 marts til GF 2021 – hvis GF stadig holdes om foråret, det er til afstemning i relation 

til de nye vedtægter, idet DPs standardvedtægter angiver GF lagt om efteråret. 

Der aftales endnu et styrelsesmøde inden GF 17. marts. 

Kalenderen ser nu således ud: 

17. marts kl 17:00: styrelsesmøde. Vi vil afprøve ZOOM som møde web-forbindelse til Århus 



23. april kl 17:00: Årsmøde og GF. Styrelsen møder 16:15 

12. maj kl 17:00: Styrelsesmøde. Konstituering og drøftelse af visioner for DSS med de nye 

styrelsesmedlemmer 

19. maj kl 17:00: Styrelsesmøde om høringssvar ifm. specialistudddannelsen 

9. juni kl 17:00: Styrelsesmøde om kommende kurser 

 

12) Henvendelse vedr. kommunalt ansatte psykologer i rehab og EHPS blog 

DSS har modtaget et forslag om at inkludere kommunal rehabilitering som et nyt arbejdsområde i 

sundhedspsykologien. Vi ønsker at invitere med åbne arme! Ambitionen er at gøre 

sundhedspsykologien så bred som mulig. Vi forhører os om det praktiske. 

DSS har desuden modtaget forslag om, at DSS står som den danske vedligeholder af den danske del 

af EHPS (European Helath Psychology Society)s blog om sundhedspsykologi i praksis: 

http://practicalhealthpsychology.com/da/ 

Styrelsen vil kigge nærmere på denne blog. Vi ønsker at orientere os lidt mere om, hvad arbejdet 

indebærer, og hvilken vision der ligger for bloggen – evt hvor meget den bliver læst. 

  

13) DSS’ relationen til EHPS (European Health Psychology Society) 

DSS har modtaget forslag om, at DSS står som ”national delegate” for EHPS. Det forekommer 

ganske naturligt, at det er sådan, og spørgsmålet er kun, hvordan det praktiske skal udforme sig.    

 

14) Evt. 

Der var aftalt møde med psykologer i onkologien, men der var sygdom. Hanne sørger for gen-

invitation. 

 

Kalender gentaget: 

17. marts kl 17:00: styrelsesmøde. Vi vil afprøve ZOOM som møde web-forbindelse til Århus 

23. april kl 17:00: Årsmøde og GF. Styrelsen møder 16:15 

12. maj kl 17:00: Styrelsesmøde. Konstituering og drøftelse af visioner for DSS med de nye 

styrelsesmedlemmer 

19. maj kl 17:00: Styrelsesmøde om høringssvar ifm. specialistudddannelsen 

9. juni kl 17:00: Styrelsesmøde om kommende kurser 

 

 

http://practicalhealthpsychology.com/da/

