
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 31.3.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

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

Vesterskov og Lisbeth Frölich 

1. Formandsmøde 

Der har været afholdt formandsmøde i DP, Peter la Cour deltog. Der blev givet udtryk for 

utilfredshed med Magasinet Ps nuværende form og funktion, med vægtningen af fagligt 

indhold kontra det politiske i DP generelt og med den ringe organisatoriske opmærksomhed 

omkring de faglige selskaber. Kun meget lidt af dette synes hørt på en måde, så det er 

kommet med i DPs referat fra mødet. Referatet er tilsendt styrelsens medlemmer til 

orientering. 

 

2. Anmodning om kontakt af vores medlemmer fra CROP projektet 

Vi har i lighed med mange andre selskaber fået anmodning om at spørge vores medlemmer 

om deltagelse i CROP-projektet om psykoterapi udgående fra KU. Der er enighed om, at vi 

kan sige ja til uddeling af foldere ved vores møder og omtale i vores nyhedsbrev. Beate vil 

stå for det videre forløb.  

 

3. Indledende tanker om årsmøde og GF 

Vi brainstormer omkring formen og indholdet på kommende årsmøde 30. september 2022 kl 

16:30. Vi skal endnu tænke på en oplægsholder, men tænker på følgende form: 

16:30 – 17:00 Kaffe, ankomst 

17:00 – 18:00 Årsmøde med oplæg 

18:00 – 18:30 Generalforsamling 

18:30 – Middag for de fremmødte 

Vi behøver forslag til nye styrelsesmedlemmer. Hver især kigger medlemslisten igennem til 

næste gang og har forhåbentlig ideer med til næste møde.  

Forslag til oplægsholde: Ali Amidhi om søvn (?) 

 

4. Kurser 

Der er i øjeblikket 12-13 tilmeldte til Thomas Jøhnson-kurset. Vi foreslår nogle hurtige 

studenterpriser til 1400 kr til de sidste pladser. 3 er blevet medlemmer af DSS med den 

fordelagtige pris. Det foreslås, at vores standardtakst for en heldagskursus vil være 3 timer 

AC foredragstakst plus 3 time AC diskussionstakst. Beløbe er med nuværende takster ca 

11.076 kroner. 



Peter tager sig af EAN-betalinger til kurset 

Webinaret: Der er i øjeblikket 13 tilmeldte. Vi diskuterer spørgsmålet om webinaret kan 

overværes af personer, der ikke er medlem af DSS og er enige om at forholde os fleksible og 

tage stilling i hvert enkelt tilfælde 

Pristed-kurset: Der er styr på det – annonceteksten er sendt af sted. 

Gratis-kuset: Vi har ikke nået DPs annoncedeadlines, og der må annonceres digitalt. Beate 

og Lisbeth påtager sig annonceringer sammen med de øvrige. 

Tak igen til Beate for en meget god arbejdsindsats omkring kurserne!   

 

5. Out-dated websideindhold 

Ved overflyttelsen til de nye DP-hjemmesider står det klart, at vores omtale af 

sundhedpsykologien forekommer særdeles outdated. 

Beate har imidlertid lige redigeret noget i det, og vi venter til de nye sider er kommet på 

plads til at foretage nye ændringsforslag. Peter fremfører, at et fagligt selskabs hjemmeside i 

fagforeningen ikke behøver at indeholde en introduktion til området, der må forudsættes 

bekendt for personer, der kan tænkes at komme på siden. Vi tager stilling til det igen når vi 

ser det nye DP-design.  

 

6. Evt 

Der er tænkt på, o0m det vil være en ide med et netværk for psykologer, der arbejder med 

lungesyge. Peter vil skrive til Ingeborg med navnet på den person, der står for oprettelse af 

netværk og selskaber – til videre overvejelse. 

OBS: Ændring af dato for næste møde: Det afholdes 3. maj kl 19:30 (virtuelt) (der er 

forhåndsafbud fra Lisbeth) 

 

Kalender for DSS-styrelsesmøder 2021 og 2022 

3. 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 

Årsmøde og GF 


