
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 9.8.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

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

Afbud: Lisbeth Frölich 

1. GF og medlemsmøde 

Der er følgende opgavefordeling: 

Beate laver en formel indkaldelse og sender den ud – indsend også til DP, for det skal 

annonceres (på Facebook?). Husk at henstille til tilmelding aht middagen. 

Program: 

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 

 

Peter forhører sig i DP om Zoom-faciliteterne og om middag/vin og laver link til Zoom-

mødet. 

 

Dagsorden: 

 
a. Valg af dirigent. (forslag Peter, referent forslag Ingeborg) 

b. Fastsættelse af forretningsorden. (Peter) 

c. Beretning om selskabets virksomhed. (Beate: aktiviteter, medlemstal, planlagte ting, 

invitation til ideer) 

d. Aflæggelse af regnskab. (Nina)  

e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget. (Nina)  

f. Valg af selskabsstyrelse.   

g. Eventuelt.  

 

2. Kommende styrelse 

Nina har efter overvejelse besluttet ikke at genopstille til styrelsen. De fire øvrige 

genopstiller. Der er følgende forslag til kommende medlemmer: 

 

Christina Maar (Nina spørger videre) 

Sofie Ravn (Nina spørger videre) 



Victoria Bonnerup (Nina spørger videre).  

Yoon Frederiksen (Ingeborg spørger hende) 

Anne Sofie Bauer (Beate spørger hende) 

Nanna Johansen (Beate spørger hende) 

Der er desuden mulighed for at spørge onkologer/palliations-selskabet om joint venture på 

kommende møde. 

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 20. september 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. Kurser 

• Sexologikurset med Rikke Fristed har nu 13 tilmeldte. Der gøres en lille ekstra 

reklame. Kurset afholdes 7.9.2022. Beate reklamerer 

• Angst og depression hos fysisk syge (Nanna Johannesen og en til) Kurset er planlagt 

til foråret 2023. Der tænkes på et todages kursus. Beate går videre med planerne efter 

at have modtaget oplæg fra Nanna Johannesen. 

• Meget syge børn og unge og deres familier. Peter har tilsagn fra prof Sommerfelt 

(norsk pædiater). Kurset afholdes sammen med Palliativt selskab og søges godkendt 

så bredt som muligt. Kursusdato vil blive oktober 2023. Der tænkes på en enkelt 

kursusdag. Vi taler videre om kurset på mødet med onk/pal 24.8. 

 

5. Webinar-ideer 

Narrativ Medicin (person Anders Juhl Rasmussen). Ingeborg tænker på at arrangere et 

webinar omkring dette 

Angst og depression i forb8indelse med hjertesygdom (Susanne Schmidt Pedersen) 

Ingeborg arbejder videre med webinarplanerne 

6. Løse kursusideer 

Rygestopkursus, der ikke læner sig op ad KB (Merete Mærsk) 



Smertekursus – psykologisk smerteforståelse og smertebehandling (Skal Peter og Lisbeth 

tage sig sammen?) 

 

Kalender for DSS-styrelsesmøder i resten af 2022 

24. august kl 19:30: Fællesmøde med onkologisk/pallitions selskabet 

20. september kl 19:30: Chek-up møde foran årsmøde og genralforsamlling 

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

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

6. december kl 19:30: Styrelsesmøde (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 

 

Næste gang: Skal vi bestille lokale for GF 2024? 


