
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 29.6.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

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

Afbud Lisbeth Frölich 

Mødet 3. maj blev aflyst.  

1. Fakturaer i fremtiden 

Der er lavet om på regnskabssystemet, således at fakturaer og udlæg fremover sendes til to 

mailadresser: faktura@dp.dk og regnskab@dp.dk. Derefter skal der godkendes af selskabets 

kasserer og formand. Vi beslutter at det er Nina og Beate der godkender i vores tilfælde. 

 

2. Kommende styrelse 

Nina har efter overvejelse besluttet ikke at genopstille til styrelsen. Hun har tre forslag til 

kommende medlemmer: 

Christina, der pt arbejder med diabetes, Sofie Ravn, der arbejder med smerte og Victoria 

Bonnerup. Nina påtager sig at spørge alle tre personer om interesse i at opstille.  

 

3. Kommende årsmøde og GF 

Dato 30. september 2022 kl 16:30. Mødeform: Hybrid 

 

16:30 – 16:45 Kaffe, ankomst 

16:45 – 17:45 Årsmøde. Virtuel oplægsholder Ali Amidhi om søvn 

17:45 – 18:15 Generalforsamling 

18:15 – Middag for de fremmødte 

 

Vi afholder et styrelsesmøde om afviklingen 9 august kl 19:30 (dagsorden ordstyrer, 

beretning mv) 

Peter skal underrette sig som tekniske forhold på DP og vilkårene for DP kantine + vin 

Beate sender en teaser ud med datoen og titlen på oplægget for årsmødet (medlemsbrev og 

Facebook). Vi regner med egentlig indkaldelse til medlemmerne til GF efter mødet 9 august. 

Ingeborg spørger om vi kan få et lille oplæg til foredraget fra oplægsholderen. 

 

 

4. Forespørgsel om udpegning af psykolog til Dansk Diabetes Database 
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Nina vil spørge Christina og Ingeborg vil spørge Kirsten Lomborg, om hun kan tænke på en 

kandidat. Interesserede skal indsende lille interessetilkendegivrelse og CV til ajs.@dp.dk, se 

i øvrigt mail fra mig fra 14.6.2022 

 

5. Forespørgsel om lille tekst fra EHPS – den europæiske sundhedspsykologi 

Nina har indtil nu været den danske repræsentant for sundhedspsykologien i EHPS, og hun 

har modtaget en opfordring om at skrive kort om dansk sundhedspsykologi til hjemmesiden. 

Hun påtager sig at skrive et lille oplæg og sende rundt til os andre. Vi taler om, at hun 

derudover kan overlade kontakt-rolle til EHPS til den til enhver tid siddende styrelse af 

DSS, der således overtager forpligtelserne.  

 

6. Kurser 

Sexologikurset skal til at opreklameres nu, det afholdes 7.9.2022. Beate reklamerer? 

Beate har på medlemsopfordring sat et kursus op om angst og depression som 

psykiatri/normal reaktion ved alvorlig sygdom. Kursusholder er Nanna Johansen og en 

kollega, og kurset er planlagt til foråret 2023. Der tænkes på et todages kursus. Beate går 

videre med planerne. 

Peter har været i kontakt med prof Sommerfelt (norsk pædiater) om kursus om meget syge 

børn og unge og deres familier. Kurset afholdes sammen med Palliativt selskab og søges 

godkendt så bredt som muligt. Peter går videre med det efter sommer. Kursusdato vil blive 

oktober 2023. Der tænkes på en enkelt dag. 

 

7. Webinar-ideer 

Ingeborg tænker på at arrangere et webinar omkring Narrativ Medicin (person Anders Juhl 

Rasmussen). Der gives helt grønt lys 

Kalender for DSS-styrelsesmøder i resten af 2022 

9. august kl 19:30: Styrelsesmøde om årsmøde og GF (Zoom) 

20 september kl 16:30: Årsmøde og GF (hybrid med middag) 

30. oktober kl 19:30: Styrelsesmøde, konstitution af styrelse efter GF (Zoom? Hybrid?)   

1. november kl 19:30: Styrelsesmøde (Zoom?) 

6. december kl 19:30: Styrrelsesmøde (Live med spisning?) 

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: 

Årsmøde og GF 

Kurser 
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