Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 1/10, 08, kl. 16-19 i Dansk
Psykologforening.
Til stede:
Thomas Iversen, Eva Gall, Monica Tafdrup Notkin, John Marquardt, Ida Waage Nielsen, Flemming
Rasmussen (ref).
Afbud fra Susanne Ohrt.

Dagsorden:
• Orientering om korrespondance med Dansk selskab for Folkesundhed
(Thomas)
• Database
(Flemming)
• Høring om stress
(Thomas)
• ”Det bliver sagt” – gå-hjemarrangement
(Monika)
• Århus-møde i januar
(Alle efter mail-opfølgning siden sidst)
• Ph.d.-dag
(Thomas)
• Kontakt til Sundhedspsykologisk Fagnævn
(Thomas)
• Årsmøde – tema, endelig datofastlæggelse, det videre arbejde
(Alle)
• Kommende møder.
Orientering om korrespondance med Dansk Selskab For Folkesundhed
Thomas har sendt mail til selskabet om at vi meget gerne vil samarbejde med dem, men ikke ønsker
at indgå som fraktion i selskabet. Vi vil huske at invitere selskabets medlemmer ved passende
lejligheder.
Database
Der arbejdes videre!
Høring om stress
Thomas har haft kontakt med Roald Ulrichsen og de har aftalt møde, hvor det nærmere skal
klarlægges om vi har et fælles projekt.
”Det bliver sagt” fyraftensarrangement.
I løbet af mødet lykkes det at få fat i Kristian Ditlev Jensen, og 12/11, 08 16.30-18.30 aftales.
Monica laver annonce til Pyskolog Nyt, afprøver om annoncen også kan komme i Input, afklarer
lokalespørgsmålet samt bestiller forplejning. Tilmelding til Eva, som ligeledes byder velkommen.
Århusmøde i januar.
Vi stiler imod 3 x 2 timers forelæsning. Åshild Skogersbo har givet tilsagn om at lave en revideret
udgave af den forelæsning hun gav til Selskabets årsmøde. Derudover har Ida haft kontakt med

Tonny Andersen, der er halvtids Ph.d. og halvtids ansat ved Allevia Smertecenter. Han kunne ønske
at tale om whiplash og tilknytningsstil. Derudover har Thomas kontakt med Lene Vase, der kan tale
om smerte og placebo.
Thomas har den svære opgave med at få logistik med dato, lokale og forelæser til at gå op!
Marselisborg Centeret er foreslået. Muskelsvindfondens lokale ligeledes. Evt. kan Claus som sidder
i smerte-referencegruppe med være behjælpelig.
Susanne har haft kontakt til Sexologisk Klinik og fået foreslået foredragsholder om kvinder,
sexualitet og islam. Vedkommende kan måske bruges til fyraftensmøde.
Ph.d.-dag i Århus i august.
Thomas har haft kontakt med Michael Thastum. De arbejder videre med arrangementet – ca.
4 ”buketter” omkring f.eks. smerte, hjerte/kar, cancer, livsstil med 3-4 fremlæggere.
Fagnævn
Thomas har skrevet til fagnævnet. Vi finder yderligere dage hvor deres og vores møder kan lægges
på samme dag, så vi kan bruge ca. 1 time sammen.
Årsmøde
Vi holder fast i 12/3 eller 19/3.
John Weinmann holder tiltrædelsesforelæsning i Sundhedspsykologi på Sundhedsvidenskabeligt
fakultet – Thomas hører om han kunne være mulig forelæser.
Ellers tændes vi meget på ideen om at det skal handle om ”Motivation til motivation”,
eller ”motivations-motivation” eller lignende med folk indenfor Motivational Interviewing. Ideelt
enten Miller eller Rollnick. Monica forsøger at skaffe kontakt til dem . Kan de ikke til Årsmødet,
kan en anden dato i efteråret 2009 bruges – og da i samarbejde med andre selskaber.
Såfremt det ikke lykkes findes der en række danske som kun undervise på højt niveau – Thomas
har nogle stykker i tankerne.
Møder fremover:
Næste møde 6/11, 08 – afbud fra John
Julemødet rykkes til 8/12, 08 – 15-18. Herefter tager vi en let julefrokost.
8/1, 09, kl. 17-21
I uge 6, 2009 afsættes dagene mandag, tirsdag og torsdag – på næste møde finder vi den endelige
dag.
Evt.
Der er intet til eventuelt.

