Referat fra styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab mandag d. 19. maj, 2008.

Dagsorden:
1. Gensidig præsentation af Styrelsen
2. Generalforsamling og årsmøde.
3. Årsmøde, regnskab
4. Diabetes – forespørgsel
5. EHPS
6. Dansk Selskab for Folkesundhed
7. Medlemsregister – database
8. DPs årsmøde 2009
9. Visioner
10. Kommende møde-datoer.
11. Dagsordenspunkter til næste møde
12. Eventuelt.
Til stede:
Thomas Iversen, Susanne Ohrt, Ida Waage Nielsen, John Marquardt, Monica Tafdrup Notkin, Eva
Gall, Flemming Rasmussen (ref.).
Punkt 1:
Vi foretager en præsentation så både nye og ikke så nye medlemmer af styrelsen opnår kendskab til
hinanden.
Punkt 2:
Vi var alle tilfredse med Årsmødet. Gode, engagerede forelæsere. Men vi kunne have ønsket en
større deltagelse.
Trods det ringe fremmøde til generalforsamlingen foregik den i en god stemning sprængfyldt med
energi og gode ideer.
Punkt 3:
Udsættes til næste møde.
Punkt 4:
Vi har fået forespørgsel fra et medlem der ønsker at opnå kontakt med psykologer med interesse for
og kendskab til diabetes. Som vi har organiseret os nu, kan vi ikke udlevere adresser til psykologer
med den specialinteresse. Men vi har også kun denne viden i begrænset omfang. Dette har Monica
meddelt spørgeren. Imidlertid satte det yderligere gang i en række tanker, som er omtalt under
punkt 9, Visioner.
Punkt 5:
Selskabet udmelder sig af EHPS med udgangen af 2008.
Punkt 6:
Thomas tager kontakt til Dansk Selskab for Folkesundhed med henblik på vores optagelse som
fraktion. Vi skal med Dansk Psykologforenings jurist sikre os, at vi ikke binder os udover hvad der
er tilladt.
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Punkt 7:
Flemming har arbejdet med at oprette et register over medlemmerne af Selskabet, som indeholder
alle de oplysninger vi ligger inde med. Det er via password tilgængeligt online for de medlemmer af
styrelsen for hvem det er relevant. Det vil ligeledes være nemt at overdrage til senere styrelser. Et
første brugsområde for registret kan være, at vi direkte kan rette henvendelser til medlemmer som
ikke betaler og derfor slettes som medlemmer. På den måde sikrer vi os mod at folk glider ud af
selskabet som følge af forglemmelser.
Dette register kan danne grundlag for en egentlig database over vores medlemmer, som kan
indeholde kontaktinformation, arbejds- og interesseområder samt oplysninger om hvorvidt de tager
imod klienter. Meningen er, at denne information bliver gjort tilgængelig fra vores hjemmeside for
de medlemmer som positivt udtrykker interesse herfor. Flemming arbejder videre med dette punkt,
konfererer løbende med Eva og styrelsen involveres.
Punkt 8:
Thomas sidder i udvalg omkring Årsmødetilrettelæggelse 2009 for Psykologforeningen. Af særlig
interesse for Sundhedspsykologer er workshops om hhv. Acceptance and commitment Therapy
(ACT) og positiv psykologi.
Punkt 9:
I forlængelse af vores frugtbare diskussioner på generalforsamlingen omkring Selskabets videre
arbejde udspandt der sig en række diskussioner.
Af det mere håndfaste blev det aftalt at vi arbejdede frem mod et arrangement i efteråret. For at
dette praktisk kan lade sig gøre, skal vi indtil næste styrelsesmøde rundsende ideer til hvad et sådant
arrangement kunne indeholde, hvem der kunne forestå det m.v. Alt dette med henblik på at kunne
tage endelige beslutninger allerede på det kommende møde. Stress og mindfullness var fremme som
mulige emner.
På lidt længere sigt blev der talt om, at vi burde forestå en offentlig høring omkring stress.
Det blev fremført at vores berettigelse ikke alene kan basere sig på enkeltstående foredrag og
lignende. En mulighed kunne være at arbejde frem mod interessegrupper omkring grupper af
lidelser – eks. diabetes, canser, smerter. Det vil kunne hjælpes på vej af tidligere omtalte database.
Klinisk evaluering kunne være et andet punkt, vi kunne tage fat på. Det viste sig at flere af
styrelsens medlemmer for tiden var optaget af dette. Hvordan kan man på en meningsfuld, hurtig og
kvalitetsudviklende måde benytte sig af klinisk evaluering.
Punkt 10:
Kommende mødedatoer:
9/6, 08, kl. 15.30 – 19.00
3/9, 08, kl. 16.00 – 19.30 (her skal dato for Årsmøde fastlægges)
1/10,08, kl. 16 – 20
6/11, 08, kl. 16 – 20
5/12, 08, kl. 14 – 18, og herefter julefrokost.
Punkt 11
Dagsordenspunkter til næste møde:
Dansk Selskab for Folkesundhed – hvor langt er vi kommet?
Database over medlemmer – hvor langt er vi kommet?
Regnskab for Årsmøde
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Høring omkring stress.
Skal årsmødets foredrag gentages i Jylland?
Punkt 12:
Eevntuelt.
Thomas oplyser at han sidder i gruppe under sundhedsstyrelsen, der skal udarbejde et
referenceprogram for smertebehandling.
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