
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 24.2.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

Til stede: Nina Rottmann og Peter la Cour (referent). Afbud fra Ingeborg Farver Vestergaard, Beate 

Vesterskov (på barsel) og Lisbeth Frölich 

1. Regnskab 

Vi har modtaget regnskabet fra DP, og det er rundsendt. Det er kedeligt, at vi er nødt til at 

tilbagebetale 47.000 kroner ifølge de nye regler. Selskabet er dog stadig rimeligt stillet 

økonomisk. Vi er utroligt billige i administration grundet online-mødekulturen. 

 

2. Anmodning om høringsvar til ”National behandlings- og visitationsvejledning for 

epilepsi” 

Anmodningen er rundsendt. Vi beslutter at spørge de samme to, vi tænkte på omkring 

nedsættelse af arbejdsgruppe om epilepsi. Der har ikke siddet nogle psykologer i 

arbejdsgruppen.  

Nina videresender forespørgslen til Anne Wagner med en forespørgsel om muligt svar (frist 

7 marts) og vi beder Lisbeth om at videresende forespørgslen til Nina Dam med opfordring 

til svar.  

 

3. Mødet med selskab for palliation og onkologi 

Mødet gik rigtig godt og der var enighed om øget samarbejde i fremtiden. Se særskilt 

referat. 

 

4. Kurser 

Vi har netop afholdt fællesmøde med selskabet for Palliation og onkologi og har der drøftet 

kurser og kursusideer. Se selvstændigt referat.  

Der er kursus planer og aktiviteter på flere forskellige områder, se sidste referat.  

 

5. Årsmødet 2022 

Datoen for årsmødet er 30. september, hvor der er booket lokaler i DP. Vi bør ved næste 

møde tænke på, hvad der kan være indholdet i årsmødet. 

 

6. Mulig ændring af hjemmeside? 

Det er forekommet, at der er kommet medlemsbetalinger uden at der foreligger en 

indmeldelse. Ved kig på DPs nye hjemmeside fremgår det dog, at man er nødt til at oplyse 

navn og email mv. Kontingenterne er muligvis kommet som led i kursustilmeldinger. Vi bør 



skrive i fremtidige annoncer, at man skal melde sig ind via DPs hjemmeside, hvis der er 

tilfældet. 

Ved kig på hjemmesiden er det nu et forslag til næste møde, at teksterne om hvad 

sundhedspsykologi er simpelthen slettes. De er helt out-dated, og vi tror ikke på at vi kan 

skrive sammenhængende om feltet på så kort plads.  

 

7. Forespørgsel fra EHP 

Tidsskriftet European Health Psychologist, som stadig har Nina stående som kontaktperson i 

Danmark, har spurgt om 1500 ord om sundhedspsykologien i hvert land. Nina vil skrive 

tilbage om deadline og udgivelsesmåde. Såfremt deadline ligger et godt stykke ude (fx til 

sommer) foreslår vi at en sådan kort tekst kunne skrives af Nina, Ingeborg og Peter. 

 

Kalender for DSS-styrelsesmøder 2021 og 2022 

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 de næste gange: 

Fælles epikrise med almen praksis? 

Kurser 

Ændring af hjemmesiden (tekster ud) 


