Referat fra møde i Styrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
mandag d. 21.09.2009, kl. 16.00 til 19.30
Til stede: Thomas Iversen, Monica Tafdrup Notkin, Eva Gall, Susanne Ohrt (indtil 18.30) og
Flemming Rasmussen (ref.).
Afbud fra Ida Waage Nielsen og John Marquardt.
Fagnævn:
Vi accepterer fælles møde med Fagnævnet d. 18.01.2010.
Vi er blevet opmærksom på at der kan være usikkerhed omkring hvorvidt Sundhedspsykologiske
Specialister har kompetence i at udfærdige erklæringer. Der udsendes rettelser til
Specialistuddannelserne i disse dage, hvorfor Thomas forsøger at få indføjet rettelser hertil.
Ligeledes orienterer Thomas Fagnævnet.
Selvstændige psykologer – og evt. ændring af hvem der kan være ”sygesikringspsykologer”.
Der arbejdes på at alle kvalificerede kan blive tilknyttet sygesikringsordningen. Det lader til
at ”kvalificerede” dækker over at være autoriseret og at have gennemført fællesmodulet af en
specialistuddannelse, retning uagtet.
Sundhedspsykologerne på Århus Universitet.
Thomas har fået fremsendt en liste med mulige emner til et arrangement vi kunne lave sammen med
dem.
Kommende arrangementer.
Vi overvejer muligheden for at lave et arrangement omkring søvnforstyrrelser, f.eks. under
overskriften ”Stabilisering af søvnen som led i behandling af lette og middelsvære psykiske
sygdomme”. Skal kunne meritere i forbindelse med specialistuddannelse.
Susanne har Styrelsens støtte til at arbejde med at få ”stor udenlandsk kanon” til kursus, evt. i
tilknytning til Generalforsamlingen. Og vi tænker her på Spinelli!
Vi drøfter et arrangement med forskellige personer med forskellig tilgang til arbejdet med
funktionelle lidelser.
Eksistentiel behandling af sygdom og traumer.
Vi har stadig overvejelser i forhold til et arrangement til pårørende. Enten til pludseligt syge med
snarlig dødelig udgang, eller til langsomt progredierende sygdom.
Hypnoterapi.
Med henblik på smertebehandling, visualisering, flytte focus.
Vi tygger stadig på, om vi kan finde en god model for møde med somatikken omkring deres behov
for sundhedspsykologer.
Arrangements-”kogebog”.
Vi ser på den omdelte ”Kogebog” til arrangementer, og finder følgende mangler:

Lokalebooking, nøgler/koder, adgangsforhold. Reminder til foredragsholder før arrangementet, og
tak efter arrangementet. Hvem byder vekommen til foredragsholder. Gave til foredragsholder. Dags
datoblokke til kvitteringer.
Kogebogen skal nu stå sin prøve i praksis, og så evt. opdateres.
Økonomi.
Vores økonomi er god. Pr. September har vi ca. 43.000,- kroner. Men der er en foruroligende,
nedadgående kurve på vores medlemstal. Vi er d.d. 113 medlemmer.
Sundhedspsykologiske Supervisorer.
Vi er nu enige om brevets udformning, og beder DP videreformidle det til Sundhedspsykologiske
supervisorer.
Andres arrangementer.
Vi taler om hvordan vi kan holde os orienteret om hvilke interessante arrangementer der er indenfor
vores interesseområder rundt om i landet. Og disse arrangementer kunne videreformidles. Såvel pr.
Mail som på hjemmeside.
Vi finder hver især gode steder at ”gafle” arrangementer, og forsøger at samle dem. Og iøvrigt
bliver vi ved med at holde øje.
Kurser.
Et medlem har gjort os opmærksom på at det kan være svært at finde kurser der kan dække den
specielle del i Specialistuddannelsen. Det må vi tage op med Fagnævnet. Og vi må selv holde øje
med arrangementer, og i et vist omfang også lave dem selv.

