Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 27/4, 2009 i DPs lokaler fra 16.30-19.30
Fremmødte: John, Eva, Thomas, Monica, Ida, Susanne, Flemming.
Referat fra sidste møde.
Godkendt.
Fremstillingsmøde for referat.
Der er en diskussion om, hvordan vores referater skal udformes. Vi enes om en 2-delt model. Første
del er tilgængeligt, anden del distribueres kun internt. På det interne referat vil stå hvem der påtager
sig hvilke arbejdsopgaver, hvem vi vil søge kontakt med etc. Som vi i spøg sagde: havde vi planer
om at få Freud til at holde foredrag, ville det nok vække furore. Og det er jo ikke sikkert vi kunne
lave en aftale med ham.
Sundhedspsykologiske supervisorer.
På vores generalforsamling var der ønske fremme om, at vi kunne hjælpe medlemmer med at få
kontakt med sundhedspsykologiske supervisorer. DP må ikke umiddelbart udlevere navne.
Vi er lidt usikre på de præcise regler for hvor meget supervision der skal gives af specialister i
sundhedspsykologi, og om de skal være godkendte som supervisorer i sundhedspsykologi eller i
gang med uddannelsen.Susanne undersøger reglerne.
Vi ønsker at lave en liste med supervisorer der ønsker at supervisere vore medlemmer.
Vi forstrer en ide om, hvorvidt vi må udarbejde et brev/en mail til relevante personer, og så få DP
til at fremsende det med opfordring til supervisorerne om at de kontakter os for at komme på vores
liste. Thomas forespørger i sekretariatet.
Specialer på hjemmeside.
Vi har fået forespørgsler fra et medlem om at lægge relevant speciale på vores hjemmeside. Det er
OK. Eva konstaterer at så skal hendes da også være tilgængeligt der.
Fyraftensmøder med nyuddannede som præsenterer specialer.
Vi har en ide om, at vi vil tilbyde nyuddannede mulighed for at præsenterer deres specialer med
sundhedspsykologisk relevans på en fyraftensmøde. Vi forestiller os 2 pr. Gang. Proceduren er at
henvende sig til os, og vi drøfter herefter om det kan lade sig gøre.
Vi vil sætte annonce i studenterbladene med ca. følgende tekst:
”Er du ved at skrive et sundhedspsykologisk speciale, kan du måske få mulighed for at fremlægge
det til et fyraftensmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab. Vi forestiller os at det for dig både
ville være en anledning til at præsentere det store arbejde du har lavet, og måske have held med at
få gjort lidt reklame for dig selv. Vi vil så ligeledes lægge dit speciale på vores hjemmeside.
Henvendelse til dss@sundhedspsykologi.org og vi kan prøve at få det gjort til en realitet.”
Fyraftensmøde om kræft.
Vi har fået Eva Ethelberg og Erik Rasmussen til at give tilsagn om at holde fyraftensmøde hos os,
om hvad hhv. patienten og den professionelle har at videregive af erfaringer. Vi pusler med
overskriften, og nærmer os noget á la ”Kræft og hvad så. + en uddybende undertitel”. Monica kaster
sig i det det store arbejde med at få fundet en dato hvor foredragsholdere, lokale og
styrelsesmedlemmer kan matche samme dato!
Mailliste.

Vi diskuterer hvor meget vi skal bruge vores mailliste. Vi enes om at relevante, nonprofitarrangementer rundsender vi gerne – men lader dog vores medlemmer give deres besyv med,
om de ønsker noget andet. Der rundsendes reklame for ”Psyke & Soma – tendenser i dansk
Liaisonpsykiatri”
Social- og Sundhedspolitisk Udvalg.
John har udtrådt af udvalget, vil indstiller at Monica indtræder i stedet for
Kogebog til kommende arrangementer.
Vi ønsker at lave en huskeliste over praktiske ting ved arrangementer, så vi ikke starter forfra hver
gang. Styrelsens medlemmer sender input til Susanne.
Møde med repræsentanter fra somatikken.
Vi skal næste gang arbejde videre med dette, nåede det ikke på mødet.
Næste møde: Tirsdag d. 09.06.09, i DPs lokaler.

