Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
En tværfaglig forening af statsautoriserede sundhedsprofessionelle
(læger, psykologer, tandlæger, fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre m.fl.)
Constituent society of the European Society of Hypnosis and the International Society of Hypnosis
www.hypnoseselskabet.dk

København, den 26. marts 2022

Dagsorden for generalforsamling
Lørdag 26. marts 2022 kl. 12.00
1. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden.
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Udvalgsberetninger.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab forelægges til godkendelse.
6. Budget. Vedtagelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt

Referat af Generalforsamling via Zoom den 26. marts d.å.

Ad 1)

Dirigent: Anna Knakkergaard.
Referent: Anne-Marie Harnum.
Indkaldelsen til GF har været udsendt rettidigt.

Ad 2 og 3)

Formandens beretning blev godkendt. (Se den nedenfor).

Ad 4)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5)

Regnskabet, som tidligere var blevet udsendt, blev godkendt.

Ad 6)

Budgettet, som tidligere var blevet udsendt, blev godkendt. Kontingentet er uforandret.

Ad 7)

Valg til bestyrelsen: Tandlæge Susanne Thomsen.

Ad 8)

Valg af suppleanter: Fysioterapeut Anne Marie Lasthein og
psykolog Susanne Bollerup Overgaard

Ad 9)

Valg af revisorer: Jordemoder Anette Werner og speciallæge Bettina Holm Norling

Ad 10)

Eventuelt:

Randi Abrahamsen fortæller, at ESH’s forskningsprojekt snart vil være at finde online, og at det bliver
præsenteret på en Tirsdagshypnose, så det bliver lettere at komme i gang med.
Ane Katrine Becks oplæg om genoptræning af følger efter hjerneskade og stress bliver redigeret og derefter
lagt ud – enten offentligt eller via medlemsdelen på vores hjemmeside. Der bliver informeret om, hvordan
via et nyhedsbrev.

Bestyrelsen har aftalt et fysisk bestyrelsesmøde i Middelfart søndag den 8. maj fra kl. 10 til kl. 16. Her skal
der bl.a. nedsættes forskellige arbejdsudvalg.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Formandsberetning 2022
Efter generalforsamlingen 13. marts 2021 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
læge Per Nilsson, Nakskov
Kasserer:
psykolog Anne-Marie Harnum, København
Bestyrelsesmedlemmer:
læge Anna Knakkergaard
sygeplejerske Mette Lunde
psykolog Henning J. Nielsen, København, senere udtrådt.
læge Mette Marie Nordentoft, Randers
fysioterapeut Anette Tobler
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer:
Fysioterapeut Anne Marie Lasthein Jensen
Tandlæge Susanne Buus Thomsen
Revisorer:
Fysioterapeut Anne Marie Lasthein Jensen
Jordemoder Anette Werner

Selskabets aktuelle medlemstal er 156, altså stabilt. Medlemmerne fordeler sig efter faggruppe således:
71 psykologer
39 læger
19 tandlæger
7 fysioterapeuter
6 sygeplejersker
6 jordemødre
2 kiropraktorer
6 psykoterapeuter

Der har været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og ét møde i uddannelsesudvalget, som overvejende
har behandlet planlægning af kursusaktiviteter og selskabets profilering på sociale medier, herunder
lancering af ”tirsdagshypnoser” med livepræsentation på Facebook en gang om måneden, foreløbig ved
bestyrelsesmedlemmer, men fremover forhåbentlig ved en større medlemskreds.

Bestyrelsen har behandlet en ansøgning til forskningsfonden og bevilget støtte til pilotprojekt om
behandling af angst.

Der har været uformelle drøftelser om selskabets vedtægter og kriterier for medlemskab, men der er
endnu ikke fremsat forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer.

Afholdte kurser:
•
•
•
•

Diplomuddannelse 2020-21: Gennemført med en del forsinkelser pga. covid 19. Eksamensmodul 8.9. april 2022. 10 deltagere (5 læger, 2 psykologer, 2 sygeplejersker, 1 jordemoder).
Diplomuddannelse 2021-22: Startet november 2021. Forventes afsluttet november 2022.
10 deltagere (4 læger, 3 psykologer, 2 sygeplejersker, 1 tandlæge).
Hypnose med børn og unge v. Anna Knakkergaard, 24.-25. februar 2022. 15 deltagere.
Smertekursus v. fysioterapeut Morten Høgh og Randi Abrahamsen: Opdatering af smertevidenskab,
hypnotiske teknikker til håndtering af smerter. 11.-12. marts 2022.
13 deltagere.

Planlagte kurser
•
•
•
•

Hypnoterapi ved søvnforstyrrelser: 1 dags kursus 6. maj 2022 og opfølgende webinar 24. maj 2022.
Underviser: Mette Marie Nordentoft. 18 tilmeldte.
Introduktionskursus Vest v. Mette Marie Nordentoft og Anette Tobler 22. april 2022 (0 tilmeldte)
Introduktionskursus Øst v. Anna Knakkergaard og Susanne Buus Thomsen 20. maj 2022 (1 tilmeldt)
Diplomuddannelse 2022-23. Ikke annonceret endnu, men 3 har tilkendegivet forhåndsinteresse.

Internationale kontakter:
ESH:
Næste kongres afholdes i Istanbul, 26.-29. oktober 2023.
ESH constituent societty zoom meeting med et par måneders interval.
ISH:

Næste kongres: Krakow, 2024.

NFKEH

Norsk forening for klinisk evidensbaseret hypnose. Har vist interesse for vores
vores hjemmeside og tirsdagshypnose og ytret ønske om samarbejde.

Nyhedsbreve: 17 siden generalforsamling 2021, omhandlende planlagte kurser, annoncering af
tirsdagshypnose, meddelelser om hypnoserelaterede indslag i radio, tv og sociale medier, meddelelser fra
ESH og ISH.

Per Nilsson, formand

