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Referat fra møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab fredag d.
29.02.08.
Til Stede:
Thomas Iversen, Eva Gall, Monica Notkin, John Marquardt, Flemming Rasmussen (ref.)
Dagsorden:
1. EHPS – European Health Psychology Society – skal vi opretholde medlemsskab.
2. Orientering om regnskab.
3. Psykolog-pensa på medicinstudierne.
4. Update på Årsmødet.
5. Diskussion af mulige fremtidige tiltag i selskabet m.m.
6. Evt.
Punkt 1: EHPS – European Health Psychology Society – skal vi opretholde
medlemsskab.
Vi diskuterer om vore medlemmer kan få gavn af vores medlemsskab, men det står lidt
uklart. Alle styrelsesmedlemmer kigger hjemmesiden igennem (www.EHPS.net). Vi
tager så ved næste møde stilling til, om vores medlemsskab skal fortsætte i 2009,
medens vi vælger at betale for 2008.
Punkt 2: Orientering om regnskab.
Regnskabet fremstår fint. Vi drøfter den store post ”Rejser/kørsel/fortæring”. Der er
mulighed for billigere flybiletter, men til gengæld kan de så ikke ombookes. Vi må
konstatere at vi allerede i dag opfører os fornuftigt.
Indtil nu har Dansk Psykologforening krævet bidrag for bogføring – det ophører nu.
Punkt 3: Psykolog-pensa på medicinstudierne.
Det har vist sig sværere at fremskaffe de relevante oplysninger, end vi havde forestillet
os. Sundhedspsykologien gemmer sig under forskellige overskrifter i pensum. Vi
mener altså ikke at vi med vore ressourcer kan lave et retvisende billede, og
efterfølgende kunne give anvisninger på ændringer af pensa. Ligeledes kan vi stille os
tvivlende overfor, om det vil få indflydelse på pensa, selv om vi skulle afgive et nok så
velunderbygget responsum.
Vi vælger derfor at stoppe arbejdet her.
Punkt 4: Update på Årsmødet.
Til frokost diskuteres mulige leverandører. Eva undersøger Bagels, Monica undersøger
”Lagkagehuset”.
Alle medlemmer opfordres til at at videresende indbydelse til relevante netværk.
Ca. 20. marts udsendes endnu en indbydelse til selskabets medlemmer.
Eva laver kursusbevis og konferenceskilte.
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Ved velkomsten til kursusdelen af 11.04.08 opfordres medlemmerne til at gøre sig
tanker om, hvilke ønsker de kunne have af selskabet, herunder bl.a. hvilke
foredragsholdere/emner, de kunne ønske bragt op. Spørgsmålet stilles så igen under
Generalforsamlingen.
Punkt 5: Diskussion af mulige fremtidige tiltag i selskabet m.m.
Dette punkt antog form af uforpligtende ideer m.m.
Vi kunne ønske os at lægge større vægt på forebyggelse, og interessen for dette
forventer vi vil stigende de næste år. Fedme og diabetes nævnes som forslag til
forebyggelsestiltag.
Vi overvejer om nogle af styrelsens møder kan strække sig over halve og hele dage,
evt. suppleret med invitation af klart afgrænsede psykologgrupper, f.eks. ansatte i de
sygdomsrelaterede interesseorganisationer.
Vi kunne overveje at etablere erfa-grupper, som for år tilbage fungerede godt.
I forlængelse af dette, kunne det overvejes at etablere en terapeutisk uddannelse
med særligt henblik på sundhedspsykologi. Bør nok udarbejdes sådan, at den kan
meritere til såvel specialistuddannelsen i sundhedspsykologi som psykoterapi.
Kan vi fremskaffe oplysninger om dels hvor mange der er i gang med den
sundhedspsykologiske specialistuddannelse, og dels hvor mange der står foran at
skulle have fornyet deres specialistuddannelse?
Vores egen vurdering er, at for et par år siden stod selskabet med det ene ben i
graven. Nu er selskabet stabiliseret, og det er på tide at øge vores aktivitetsniveau.
Evt.:
John melder afbud til næste møde.
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