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Afbud fra Ida.
Godkendele af referat.
Referatet godkendt.
Dansk Selskab for Folkesundhed – nyt
Vi er enige om, at vi grundet økonomien ikke vil søge optagelse i selskabet som fraktion. Dette
skriver Thomas til dem, samtidig med at han gør opmærksom på vores velvilje til at samarbejde.
Thomas skriver.
Database
Der er ikke sket yderligere. Planen er stadigvæk at lave en medlemsoversigt der er tilgængelig via
nettet. Herved er der mulighed for at danne interessegrupper blandt vore mdelemmer med fælles
interesse/arbejdsfelter. Og der kan skabes kontakt til potentielle kunder. Ingen optages naturligvis i
dette register uden at give udtrykkeligt tilsagn dertil.
Sideløbende vil der være en post-liste der kan bruges til Nyhedsbreve og korte orienteringer om
relevante arrangementer m.v.
Flemming arbejder videre. Både med struktur og praktisk udførelse – det sidste med hjælp fra
vores web-”moster”.
Høring om stress
Grundet sommerferie er planerne ikke kommet videre.
– Thomas kontakt til DP
Årsmødeforedrag i Jylland – dato, sted, annoncering
Vi enes om at lave et tillempet program som kun delvist kopierer vores årsmødeprogram. Vi
kommer med et udkast til hovedtema: ”Sexualitet – et fortiet tema i den terapeutiske rum?”. Vi går
alle i tænkeboks, og mailer rundt omkring vore tanker. Susanne hører på Sexologisk Klinik om de
kender gode folk inden for området.
Vi stiler mod at afholde arrangementet i Århusområdet i januar måned.
Alle deltager i mailudvekslingen om ideer, foredragsholdere etc. På næste møde skal dato, sted og
annoncering gerne være på plads.
Konference med Ph.d.ere
I samarbejde med Michael Thastum, Psykologisk Institut i Århus og Dansk Sundhedspsykologisk
Selskab, stiler vi mod at holde en dag i august måned, 2009, med 3-4 temaer. Et muligt tema kunne
være Smerte, et andet Hjertelidelse – og alt selvfølgelig i et sundhedspsykologisk perspektiv.
Indenfor hvert tema skal være psykolog(er), og gerne også læger, antropologer etc.
Thomas og Michael arbejder videre med temaer indenfor hvilke der aktuelt foregår Ph.d.produktion.
Gå-hjem arrangement om bogen ”Det bliver sagt”

Monica har haft kontakt til Christian Ditlev Jensen som meget gerne vil stille op til et sådant
arrangement. Der skal aftales dato og pris, hvorefter Monika bestiller lokale. Skitsen ser sådan her
ud: 1 times foredrag, 20 minutters pause, og 40 minutters spørgsmål.
Monika arbejder videre.
Videre om arrangementer indtil sommer
Som det tegner sig nu laver vi altså gå-hjemarrangement sidst i dette år i København,
heldagsarrangement i Århus området i begyndelsen af det nye år, Årsmøde og generalforsamling i
København i marts måned, og Ph.d.-arrangement i Århus i august, 2009.
Kontakt til Sundhedspsykologisk Fagnævn
Thomas tager kontakt til Fagnævnet, dels for at få viden om hvilke kurser der for tiden kan være
begrænsende i forhold til at opnå specialistgodkendelse, og dels at invitere til yderligere samarbejde,
eksempelvis via fælles møde.
Kriterierne for sundhedspsykologisk specialistuddannelse
Susanne opfrisker vores viden omkring opbygningen af specialistuddannelsen.
Til det tværgående modul er der en del emner som vi måske kan byde ind med kurser til, evt. i
samarbejde med andre Selskaber. F.eks. Krise- og katastrofepsykologisk selskab, eller Selskab for
Klinisk hypnose.
Til det specifikke modul vil der også være oplagte emner.
Begge dele har vi in mente.
Årsmøde – fastlæggelse af dato
12. og 19/3, 09 ses som gode datoer.
Desuden kommer der en række forslag om emner til Årsmødet.
Der skal være tale om brede emner, som bredt henvender sig til vore medlemmer. Vi skal til næste
møde have lagt os fast på et overordnet emne. Dette når vi frem til via mails.
Forslag der var oppe var
- Den aldrig ophørende forandring som grundvilkår (her kunne organisationspsykologer
måske give os et bud, de arbejdsmedicinske klinikker kunne også have bud)
- Læger – patienter – sundhedsvæsen; hvor kommer sundhedspsykologien ind.
- Den gode afslutning på terapi
- Overdiagnosticeringen af vore børn
- ”Psykologisme – biologisme” – er psykologien klemt lige nu? Hvordan opnår vi et
afbalanceret fokus?
- Helbredsangst (hypokondri) beskrevet via teoridannelse, diagnosestillelse/test, og
behandling.
Vi er alle forpligtet til at bidrage til fastlæggelse af emne via mails.
Ida orienterer om smertekonference, smertecenter m.m.
Punktet udgår da Ida har meldt afbud.
Ida orienterer ved næste møde.
Eventuelt
Thomas orienterer om Årsmøde i Dansk Psykologforening 14-15/5, 2009. Han skal efterfølgende
dag til møde herom. Vil undersøge om han må oplyse os om foredragsholdere der ikke er inddraget
i Årsmødet udfra samlede hensyn. I bekræftende fald mailer Thomas os en liste.

Næste møde:
Onsdag d. 1/10, 08, kl. 16.00 i Dansk Psykologforenings lokaler. Susanne vil være ganske lidt
forsinket.
Referent: Flemming.

