
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 6.12.2022  

Virtuelt møde 

 

 

Til stede: Ingeborg Farver Vestergaard, Lisbeth Frölich, Peter la Cour, Victoria Bonderup 

(referent). 

Afbud: Beate Vesterskov, Kim Oskar Bakbo-Carlsen, Yoon Frederiksen 

1. Spørgeskema fra European Health Psych Soc 

Der er spurgt til, om der ønskes en fysisk eller online konference/kongres i europæisk regi. Det skal 

umiddelbart afholdes i Bremen, såfremt det afholdes fysisk. Peter har svaret på den personligt, men 

vi diskuterer fælles, hvad DSS’ anbefaling er.  

Af fordele ved virtuelt format ses nemhed, mere lighed for lande som eksempelvis ikke har 

mulighed for at deltage fysisk. Af ulemper ses den manglende mulighed for værdifuld 

kontaktskabelse. Vi anbefaler en hybrid version, hvor eksempelvis keynote-oplæg kan streames, 

men at formatet ellers er som vanligt fysisk.  

Ingeborg skriver som formand en fælles udtalelse på vegne af DSS. Andre opfordres til andre kan 

tilbagemelde personligt.  

Mulighed for at svare på det personligt her: 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvBnRMKHeJvOIUS  

2. Evaluering webinar Narrativ Medicin 

Der lyder ros til Ingeborg for styring af mødet og formulering af spørgsmål. Der var omkring 15 

deltagere, og folk faldt umiddelbart ikke fra gennem oplægget, hvilket er positivt.  

Selve oplægget var en anelse mere akademisk end vanligt, men oplægsholder var meget engageret 

og emnet var interessant og godt formidlet.  

Vi ser fordele i webinarets format, således at der kan afprøves og leges med formater og temaer 

samt afprøve oplægsholdere, som vi eventuelt kunne ønske til at afholde kurser.  

Victoria spørger til muligheden for 2 hurtigere spørgsmål til deltagere, så vi ved hvem og hvordan 

folk er kommet til. Eksempelvis: Hvorfra har du hørt om dette arrangement? Hvad laver du til 

daglig? Evt. undersøge muligheden for om Webex kan lave survey-spørgsmål eller lign. 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvBnRMKHeJvOIUS


Af webinarets emner opstod en samtale om narrativ medicin overfor narrativ terapi og hvorvidt 

dette kunne bruges i fremtidigt webinar eller evt. podcast som også kunne bruges som fagligt 

indhold til hjemmesiden og til at reklamere for selskabet. Brainstorm på samtalepartnere: Morten 

Sodemann, Peggy Kortenbach, Mads Bank.  

Heraf kunne måske også laves en samtale om smertepsykologi mellem Peter og Lisbeth.  

Vi beslutter at dette skal være et dagsordenspunkt ved det fysiske møde i januar. 

3. Status på kursusplanlægning omk. rygestop-kurset 

Vi diskuterer holdstørrelse og fastsætter minimum: 12 og maksimum: 25.  

Ingeborg sender kontrakten til underviserne. Den ene underviser er syg, men forventes at være på 

højkant inden kursusafholdelse.  

Ingeborg sender beskrivelse til Beate, så det kan lægges ud på hjemmesiden og rundsender til alle 

som bidrager med at reklamere for kurset.  

4. Fremtidige webinarer 

Victoria arbejder videre med et hjertepsykologisk webinar i midten af april, gerne en torsdag og evt. 

uge 15. Der diskuteres både om muligheden for et mere klassisk webinar omk. hjertepsykologi, men 

også om muligheden for et samtaleformat, hvor emnet omkring usikkerheden ved at behandle på 

tværs af fysisk og psykisk sygdom gør alle behandlere usikre. Eventuelt inviterer overlæge Finn 

Lund Henriksen ind i forbindelse med hjertesygdom som case. Det oplyses at Beate har arbejdet 

med en temadag om noget lignende og det kunne derfor ses som en prøve på dette. Victoria arbejder 

videre med begge idéer.  

5. Fremtidige kurser 

Kursus om meget syge børn (Kristian Sommerfelt). Peter arbejder videre med idéen, men afventer 

Onkologisk Selskabs generalforsamling i næste uge.  

Vi diskuterer formatet med fysisk kontra webbaseret, og bliver enige om, at det skal være fysisk.  

6. Kursuskontraktskabelon 

Ingeborg har sendt rundt. Bruges som basis i fremtidige kurser, og så bare lave tilføjelser eller 

rettelser. Husk at rette i eksempelvis minimum og maksimum af deltagere.  

7. Fastsætte datoer for foråret 

24. januar kl. 17.00 (fysisk møde, Nyborg Strand) 

21. februar kl. 19.30 online 

21. marts kl. 19.30 online 



18. april kl. 19.30 online  

16. maj kl. 19.30 online  

15. juni (fysisk møde, Nyborg Strand) 

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

Medlemsmøde og GF 2024: 20 september 2024 Beate booker lokale i DP 

8. Opkrævning af kontingent 

Beate oplyser følgende pr. mail, da hun ikke kan deltage i aftenens møde: ”DP har bedt os afmelde 

kontingentbetalingen fra vores medlemmer via Nets, da man i starten af 2023 vil overgå til DP's 

nye betalingssystem. Dette har vi allerede gjort sidste år og derfor venter vi fortsat blot på, at DP 

får systemet op at køre. 

Jeg kontaktede i sidste måned Riffat for at høre, om vi skulle opkræve kontingentbetalingen fra 

2022 via bankoverførsel (ligesom vi gjorde i 2021). Her fik jeg dog svar om at vente med dette 

netop grundet det nye system. Det betyder dermed, at vi ikke har modtaget betaling fra 

medlemmerne for 2022, hvilket for mig ikke giver mening, men som jeg nu også får svært ved at se 

en løsning på, da året 2022 jo praktisk talt er gået.” 

Vi undres over, om vi kan afholde en gyldig generalforsamling, hvis vi ingen betalende medlemmer 

har, ligesom vi – som vi før har talt om – er bekymrede for, hvordan der kan udbetales midler fra 

DP til selskaberne, hvis de i princippet ikke har nogen betalende medlemmer. Vi bliver enige om, at 

selvom vi måske ikke får svar på spørgsmålet, er det vigtigt at det stilles og henstiller til, at Beate 

spørger videre om det, så det kan dokumenteres, at vi har rejst bekymringen.  

9. Billeder til hjemmesiden 

Vi skæver til Religionspsykologisk Selskab, som har billeder af styrelsen på hjemmesiden. Alle skal 

derfor sende et billede af dem selv til Peter i JPG-format.  

Evt. 

Selskabernes rolle i DP: Vi har en længere diskussion omhandlende dette emne. Om selskaberne 

kan vi få lov at sætte dagsorden for næste formandsseminar. Herunder udfordringer med 

medlemssystemet, opkrævning af kontingent, følelsen af at selskaberne betragtes som en klods om 

benet, adgang til vores medlemslister og muligheden for at kontakte medlemmer. Ønske om 

sekretariatshjælp, hjælp til opsætning af kurser, facilitering osv. Fagligheden skal være løftestang 

for det politiske og tage højde for at samme organ løfter modstridende opgaver. Professionalisme, 

men båret af faglighed.  

Der er et fælles ønske om at vi løfter den dagsorden sagligt og med forslag til hvordan vi kan ændre 

på forholdene, således at det at drive en forening i psykologforeningen kunne blive mindre 

besværligt.  



Vi beslutter, at dette tages op på mødet i januar, hvor der også er et naivt håb om, at det nye 

medlemssystem er i luften.  

Jf. Beates mail er der bestilt mad og lokale på Nyborg Strand til nytårskur i januar. Peter skriver til 

Beate, at han er vegetar.  

Ingeborg oplyser at der er mulighed for at deltage i Onkologisk psykologisk selskabs 

generalforsamling og oplæg forinden som omhandler angsten for tilbagefald, foregår på tirsdag. 

Oplyser desuden, at Hospitalssektionen har inviteret Per Isdal, Fredag den 10. marts 2023 kl. 09.00 

– 17.00 i Odense.  

 


