
 

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab styrelsesmøde 7.11.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

Til stede: Ingeborg Farver Vestergaard, Beate Vesterskov, Yoon Frederiksen, Victoria Bonderup, 

Kim Oskar Bakbo-Carlsen, Peter la Cour (referent). Afbud: Lisbeth Frölich 

1. Konstituering efter GF 2022 

 

Efter præsentationsrunden mundede konstitueringen sådan ud: 

Ingeborg Farver-Vestergaard, formand. (Ingeborg.Farver-Vestergaard@rsyd.dk) 

Peter la Cour, næstformand. (peterlacour@mail.dk) 

Beate Vesterskov, kasserer. (Beate.Vesterskov@rsyd.dk) 

Victoria Bonderup. (victoriabonderup@gmail.com)  

Yoon Frederiksen (yoonf@clin.au.dk) 

Kim Oskar Bakbo-Carlsen, suppleant. (kio@hospicelimfjord.dk) 

Lisbeth Frölich, suppleant. (info@lisbethfroelich.dk) 

 

2. Formandsmøde i DP 

Peter refererede fra formandsmødet i DP, hvor bestyrelsen af DP havde mange tanker om 

moderne organisationer. Der blev meget lidt eller ingen tid til at formændene kunne give ideer 

og drøfte det faglige arbejdes betingelser i foreningen, og der var ingen mulighed for, at 

formændene kunne drøfte mulige fælles anliggender. Peter gav kort udtryk for den opsparede 

utilfredshed med de vilkår, som selskaberne drives under, men dette er ikke gengivet loyalt med 

synspunktet i det fælles referat fra DP.  

Ingeborg rejste spørgsmålet om vi skulle tage initiativ til at drøfte disse ting med øvrige 

selskaber – altså uden deltagelse fra den centrale styring i DP. Punktet hviler til næste gang. 

3. Kurser, webinarer 

Der er webinar om narrativ medicin i næste uge, det bliver spændende at se hvor mange der 

deltager. Ingeborg er arrangør og indleder 

mailto:yoonf@clin.au.dk


Kurset i rygestop (stop af dårlige vaner) løber af stablen 19 april 2023 10-17 på Nyborg Strand, 

hvor der er bestilt lokaler. Vi mangler endnu en god annoncetekst og indsendelse til 

forhåndsgodkendelse, Ingeborg vil kigge på det snarest. Der reklameres så snart at der er en 

kursustekst 

Ide om hjertesygdommenes psykologi. Muligt webinar, som Victoria tænker videre over 

Kursus i transseksualitet. Yoon tænker/arbejder videre med ideen. 

Kursus om meget syge børn (Kristian Sommerfelt) Peter arbejder videre med ideen 

Forskelle mellem egentlig depression og/eller naturlig belastningsreaktion hos fysisk syge. 

Beate har tidligere arbejdet med ideen, men skal have fundet en egnet oplægsholder. 

Psykologisk smertebehandling, Lisbeth og Peter må stikke hovederne sammen  

4. Udpegningsprocedure 

Lader til at vi er blevet hørt omkring de ofte urimeligt korte frister for udpegning af 

høringspersoner, men efterforløbet var kludret, da DP allerede havde udpeget en anden. Det 

blev dog ændret til den person, vi havde foreslået. 

5. Ide om at møde psykologstuderende 

Yoon foreslår at sundhedspsykologien bliver præsenteret for de studerende under uddannelsen. 

Beate og Victoria melder sig som mulige oplægsholdere. 

 

Kalender for DSS-styrelsesmøder i resten af 2022 

6 december kl 19:30: Styrelsesmøde (Web)  Foråret mødedatoer lægger  

24.  januar kl 17:00 Fysisk møde på Nyborg Strand! Beate bestiller lokale 

 

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

 

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

 

Mulige punkter til næste gang: 

Møde på tværs med andre selskaber? 

Forårets datoer 


