
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 11.11.2021.  

Virtuelt møde 

 

 

Til stede: Beate Vesterskov (på barsel, online) og Peter la Cour (referent), Lisbeth Frölich, Nina 

Rottmann, Ingeborg Farver Vestergaard Fraværende: Hanne Würtzen 

1. Medlemmer 

Der er 48 medlemmer, der i øjeblikket har betalt gennem den nye ordning. Nina kontakter 

Riffat med dette tal på et tidspunkt og Beate retter medlemslisten til, så den bliver reel.  

 

2. Formand og fagnævn 

Vi har ikke hørt fra formanden omkring nedsættelse af nyt fagnævn. Peter kontakter hende. 

Der er kommet forslag om at spørge Det er Christina Gundgaard (Ingeborg spørger hende 

uforpligtende), Beate fortæller at hun også er interesseret og Hanne har tidligere givet udtryk 

for interesse.  Går alt den vej betyder det, at vi kan stille med tre navne til fagnævn. 

 

3. Kurser 

Thomas-kurset: Kurset er blevet godkendt på det tværgående modul. Det aftales at vi kun 

satser på det ene af de to planlagte kurser og lægger det 28-29 april et sted på Fyn – gerne 

Nyborg. 

Lisbeth kontakter Thomas, Beate ser på lokaler på Fyn og Lisbeth/Beate udfærdiger derefter 

annonce for kurset. Peter hjælper gene til med annonce. 

Louise-kurset: Beate har fundet lokaler i Jylland til 4 marts. Beate laver annonce om 

gratiskursus for medlemmer, fuld pris for ikke-medlemmer. Peter hjælper gerne til med 

annoncen. 

 

4. Brevet til Magasinet P 

Peter har kontaktet den nye redaktør på Magasinet P, der er venligt interesseret i ideen om et 

temanummer om funktionel lidelse. Han havde ikke set vores brev, der gensendtes. Peter har 

foreslået et (virtuelt) møde om det, vi afventer redaktørens tanker. 

 

5. Øget samarbejde med andre faglige selskaber 

Vi har gennem noget tid forsøgt at få bedre kontakt med Palliationspsykologerne, Corona 

har gjort det svært. Nina vil nu kontakte formanden for det palliative selskab og foreslå 

samarbejde omkring bla. kurser og måske også årsmøder. 

 

 



Kalender for DSS-styrelsesmøder 2021 og 2022 

16. december kl 19:30 Ændring: Virtuelt møde 

27. januar 2022 kl 19:30 virtuelt møde 

24. februar 2022 kl 18:00: Fysisk møde hos Lisbeth, Vesterbrogade 56 

31. marts 2002 virtuelt møde 

5. maj 2022 virtuelt møde 

30. juni evt fysisk møde? 

Lokaler i DP er bestilt således: 

Medlemsmøde og GF 2022:  30. september 2022 booket fra kl 16:30 

Medlemsmøde og GF 2023:  22. september 2023 booket fra kl 14:00 

 

Forslag til dagsordenspunkter til næste gang: 

Fælles epikrise med almen praksis? 

Fælles front med flere selskaber ved årsmødet og GF? 


