Referat af møde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs Styrelse, torsdag d. 6.
november, 2008 i Dp’s lokaler i Stockholmsgade.
1.
Til stede: Ida Waage Nielsen, Susanne Orth og Thomas Iversen (fmd.).
Afbud: John Marquard, Eva Gall, Monica T. Notkin, Flemming Rasmussen.
2.
Referatet fra sidste møde godkendt. Dog bemærkes det, at Monica byder
velkommen ved fyraftensmødet med Christian Ditlev Jensen, og ikke som anført
Eva.
3.
Punktet vedr. etablering af database udskydes indtil Flemming er her igen.
4.
Høring om stress: Thomas har haft møde med Roal Ulrichsen, der har en høring om
forråelse som foreningens 1. prioritet. Roal vil dog også gerne drøfte en høring om
stress. Spørger om, hvem vi mener, vi kan alliere os med. Hvem vi kan samarbejde
med. Og hvordan vi vil tilrettelægge en evt. høring, så den får fat i det politiske
system.
Roal vil bede Lars Michaelsen om at producere et oplæg.
Efterfølgende har det så vist sig, at ArbejdsmiliøUdvalget overvejer temadag om
stress for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Her kan vi måske også være med.
Skal yderligere afklares.
5.
Gå-hjem-arrangementet med Christian Ditlev Jensen er nu onsdag d. 12. nov.
Monica styrer mødet. Da Eva ikke er til stede, kan vi ikke få opklaret, hvor mange
der har tilmeldt sig.
6.
Christian Ditlev Jensen i Jylland er udskudt lidt. Vi skal drøfte, hvordan vi undgår at
”overophede” antallet af forårsarrangementer. Økonomien skal genovervejes, og
også placeringen skal drøftes igen. Vi taler om fx at afholde det jyske møde i Vejle.
Tages op på næste møde.
7.
Århus-mødet d. 22. januar 09.
Der er tilsagn om 2-timers oplæg fra Åshild Skogerbø, Lene Vase og Tonny
Andersen.
Temadagen kommer til at hedde ”Samtaler om krop og smerte”
Der var enighed om, at temadagen ikke skulle devaluere sig selv ved at være alt for
billig, så vi enedes om kr. 700,- for medlemmer og kr. 850,- for ikke medlemmer. Der
skal serveres morgenbrød og kaffe/the, frokost og eftermiddagskaffe samt vand ad
libitum.
Der planlægges ikke spisning eller andet efter temadagen.

Stedet bliver: Psykologisk Institut, Århus, bygn. 1483.
8.
Ph.d.-dagen i Århus i august 2009.
Mikael Thastum skal rykkes.
Det skal afsøges, hvilke temaer, der kan etableres.
9.
Fællesmøde med Sundhedspsykologisk Fagnævn:
Der er sendt datoforslag til Fagnævnets formand, Stephan Lang Jørgensen, der har
meldt tilbage, at det er ok med 8.1, hvor vi selv i styrelsen har møde. Mødet med
fagnævnet lægges således i forlængelse heraf.
10.
Selskabets årsmøde er nu fastlagt til 12. marts 2009.
Er Monica kommet videre med Rolnick og Miller?
Motivation er foreslået som emne.
Det skal også undersøges, om danske psykologer kan være oplægsholdere. Haster
lidt.
Thomas skal tage oplysninger på, hvad den nye adjungerede professor i
Sundhedspsykologi ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultek i Århus eventuelt
kan bidrage med. Han hedder John Weinmann.
Der var også stemning for at tage mindfulness på programmet i stedet. Her blev
nævnt et par mulige danske oplægsholdere.
11.
Kommende møder:
8. december, med julefrokost.
8. januar
2. og 5. februar er tilbage.
12. marts, Årsmøde
Ida, sus og Thomas

