Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk selskab 23. april 2020 kl 19.00
Web-generalforsamling 2020 Link: https://global.gotomeeting.com/join/639703637 på Go-ToMeeting
Tilstede: Hanne Würtzen, Peter la Cour, Nina Rottmann, Lisbeth Frølich og Louise Berg Puggaard.
Afbud fra Lisbeth Frostholm, Thomas Iversen og Elsa Bencke
Referent: Louise Berg Puggaard
1. Valg af dirigent og referent
Peter la Cour valgt
2. Fastsættelse af forretningsorden
Generalforsamlingen blev kendt lovligt varslet og kunne afholdes som web-møde, da dette var
varslet med mulighed for indsigelser. Der er ikke kommet indsigelser mod dette. Det blev desuden
vedtaget, at skulle der senere ønskes en hemmelig afstemning i valget til styrelsen, kunne dette
foregå over nettet ved, at en valgt stemmeoptæller kunne modtage stemmerne i ”privat chatrum”,
hvor de stemmeafgivendes navne imidlertid ville være kendt for denne ene person. Der var ingen
indvendinger mod denne procedure.
3. Beretning om selskabets virksomhed
Efter den ekstraordinære generalforsamling i september har styrelsen bestået af: Hanne Würtzen
(formand), Peter la Cour, Lisbeth Frostholm, Lisbeth Lykke Lindhardt, og Thomas Iversen
(suppleant) og Elsa Bencke (suppleant)
Styrelsen har hold i alt seks møder – heraf to online. Opgaven med at få indmeldelser, udmeldelser
og økonomi til at fungere i praksis. Vi har savnet at have en kasserer og har senest mødt den
forståelige udfordring at Corona situationen har sat grænser for adm. hjælp fra DP. Aktuelt ved vi
ikke hvor mange der har indbetalt kontingent. I det kommende år håber vi at DPs nye adm. system
sammen med flere ressourcer i styrelsen vil betyde at vi får administrativt overblik over selskabet.
Styrelsen har på invitation foretaget indstilling til DP bl.a.: Pernille Bidstrup (arbejdsgruppen vedr.
NKR prostata kræft), Bo Snedker (Nævnet for Patientklager). Desuden har styrelsen brugt kræfter
på to desværre aflyste arrangementer. Arbejdet har ´givet vigtige erfaringer og vi ser frem til at
planlægge både kursus og årsmøde i det kommende år. Gennem det seneste især halve år har
styrelsen drøftet visioner og arbejdsprogram for DSS. Elsa Bencke har gennemført en uformel
afdækning af medlemmers interessefelter og arbejdsområder. Vi har drøftet kurser, rammer og
muligheder for internationalt samarbejde og ønsket om en generel debat om status og fremtiden for
dansk sundhedspsykologi – herunder fx muligheden for indførelse af specialpsykologordning på det
somatiske område. Styrelsen har talt om DPs forventninger til os og vice versa og om vores ønske
om tættere samarbejde med tilgrænsende selskaber.
Fagnævn for sundhedspsykologi består aktuelt af: Thomas Iversen, Flemming Rasmussen og Heidi
Kjøgx. Forbindelsen mellem DSS og fagnævnet er formelt alene at DSS kan indstille medlemmer til
DPs bestyrelse. Styrelsen håber på et godt og gerne tættere samarbejde med fagnævnet i det
kommende år.
4. Aflæggelse af regnskab
Regnskab for 2019 fremlægges af formanden. Orientering om aftale om ved behov at samarbejde
med tidl. overlæge Jette Højsted om regnskab og øvrig administration.
Regnskabet godkendt.

5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
Der kan ikke fremlægges detaljeret budget jf. manglende adgang til aktuelt medlemsantal og
indtægter. Styrelsen forventer mindre udgifter til adm. og transport end de foregående år (jf. online
møder, bedre bemanding i styrelsen og forhåbentlig DPs nye administrationssystem) og forventer at
få udgifter til årsmøde. Kurser forventes indtægtsdækket. Herudover har styrelsen planer om
medlemssurvey (afdækning af interesser og arbejdsområde - dels jf. kursusbehov dels jf.
henvendelser fx fra DP og i forbindelse med høringer fra fx SST). På baggrund oplysninger fra
medlemmerne vil styrelsen planlægge flest mulige kurser. Foreløbig er Jane Odgen inviteret til at
afholde kursus om overvægt i januar 2021.
Yderligere forslag fremsættes af medlemmerne i forbindelse med drøftelse af budget:
• Forslag om temadag om sundhedspsykologen og hvad den vil og kan
• Kursus om søvn med Linton
• Sundhedspsykologikurser inden for børneområdet
• Timothy Charles Skinner fra KU/Frans Pouwer, SDU/Steno om diabetes
• Artikel i PsykologNyt om dansk sundhedspsykologisk selskab/DPs hjemmeside
• På sigt, skrive ny bog om sundhedspsykologi
• Arbejde for at få spørgsmålet om en mulig specialpsykologiuddannelse i somatikken på DPs
dagsorden
• Gennemtænke DSS som selskab under DP (balancen mellem videnskabeligt, fagligt selskab
hhv. det mere fagforeningsorienterede)
• På mail indkommet forslag drøftes af styrelsen på mødet 12/5
5. Valg til selskabsstyrelse
Ikke på valg: Hanne Würtzen, Lisbeth Frostholm og Peter la Cour
Opstillet: Nina Rottman, Louise Berg Puggaard og Elsa Bencke er på valg (som suppleant).
På valg fra gulvet: Lisbeth Frølich (som suppleant)
De opstillede svarer til antallet af styrelsesposter. Alle enstemmigt valgt!
6. Indkomne forslag
Styrelsen trækker forslag til nye vedtægter nye vedtægter for DSS tilbage med henblik på tilføjelser
– herunder en passus om, at fremtidige generalforsamlinger kan holdes over nettet.
Mødet sluttes i god ro og orden - og ikke mindst med optimisme vedr. DSS i fremtiden!

Efter Generalforsamlingen har den nye styrelse noteret allerede planlagte møder:
Den nye styrelses møder før sommerferien 2020:
5. maj kl 16: Kort styrelsesmøde med kun et punkt: Indstilling af psykolog til
bedømmelseskommiteen til statens frie forskningsmidler ONLINE
12. maj kl 17:00: Styrelsesmøde. Konstituering og drøftelse af visioner for DSS med de nye
styrelsesmedlemmer ONLINE
19. maj kl 17:00: Styrelsesmøde om høringssvar ifm. Specialistudddannelsen ONLINE
9. juni kl 17:00: Styrelsesmøde om kommende kurser og andre indkomne punkter ONLINE

