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Formandsberetningen 2015 - Universitetssektionen 
 

Styrelsens konstitution 
Ane Søndergaard Thomsen AAU Formand, DPF*, Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU) 

Halfdan Skjerning VIA Næstformand, DPF* 

Katrine Willemoes Rasmussen AU Kasser, DPF* 

Mimi Mehlsen AU Løn- og stillingsstrukturudvalget (L&S), DPF* 

Janni Niclasen KU DPF* 

Malcolm Bang SDU 

Yoon Frederiksen AU 

Karina Ejgaard Hansen AU 

 

*DPF = Redaktionsgruppen i Dansk Psykologisk Forskning 

Handlingsplan for 2015 
1. Dansk Psykologisk Forskning i Psykolog Nyt (DPF) 

2. Uddannelses- og Forskningsudvalget i DP (UFU) 

3. STÅ takster 

4. Løn- og stillingsstrukturudvalget i DP (L&S) 

5. Kursus/workshop 

6. Arbejdsmiljøudvalget (AMU) 

7. Indstiftelse/uddeling af en forskerpris 

8. Nyt peer-review tidsskrift i DP-regi 

9. Autorisation for universitetsansatte 

10. Samarbejde DP – universiteterne 

11. Input til DP arbejdsprogram for 2016-2018 

12. Diverse 

 

1. Dansk Psykologisk Forskning i Psykolog Nyt (DPF) 
Formålet med Dansk Psykologisk Forskning er at formidle ny, dansk, psykologisk forskning, samt give 

danske forskere i psykologi mulighed for at bringe et resumé af deres arbejde på dansk i et medie, der når 

ud til ca. 10.200 psykologer. 

Dansk Psykologisk Forskning har i 2015 bragt 6 indlæg fra danske forskere inden for alle psykologiske 

forskningsområder (Psykolog Nyt 6/2015 og 10/2015). Desuden er der indsendt 3 publikationsklare indlæg 

til Ulrikke Moustgaard / redaktionen for fagmagasinet P. Status på disse indlæg kendes ikke. 

Den akademiske redaktionsgruppe består pt. af 

Halfdan Skjerning, VIA University College, Aarhus 

Janni Niclasen, KU 

Mimi Mehlsen, AU 

Katrine Willemoes Rasmussen, AU 

Ane Søndergaard Thomsen, AAU 
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Vi modtager dog ikke nye abstracts pt. 

I august 2015 er Psykolog Nyt blevet erstattet af P Psykologernes fagmagasin. Planen var, at der skulle laves 

et nyt forum eller univers først på DP's hjemmeside og senere på en helt ny hjemmeside for fagmagasinet 

P, hvor DPF indlæg kunne publiceres, men planerne er desværre udskudt på ubestemt tid på grund af 

ressourcemangel og opgaveprioritering i DP’s kommunikationsgruppe. Det betyder desværre, at der i 

øjeblikket ikke er Dansk Psykologisk Forskning-indlæg med. 

Det er Universitetssektionen er meget kede af. Dansk forskning er igen usynliggjort. DPF var ellers blevet en 

kommunikationskanal mellem praksis og forskere, idet flere universitetsansatte er blevet kontaktet af 

læsere og praktikere på baggrund af DPF rubrikken. Den interesse for, hvad der sker på universiteterne, 

forsvinder med P. 

Det er endvidere et stort problem i den nye mediestrategi, at man vil være forskningsbaseret (bringer 

resumeer af andres forskning skrevet af professorer (selvom de er meget velkvalificerede) eller journalister) 

og bruge det i lobbyvirksomhed (P skal ud til beslutningstagere), men at man samtidig nedprioriterer dansk 

forskning. Chancen for at formidle resultater og derigennem bidrage til at gøre praksis evidensbaseret 

forringes. Ved ikke at gøre DPF synlig, mister DP endvidere muligheden for at tiltrække flere 

universitetsansatte psykologer som medlemmer. 

 

Vi har også haft et ønske om at få en rubrik med ”Nye PhD ’er -periodens afhandlinger og doktorgrader”, 

hvor folk kan indstille sig selv med navn, afhandlingens titel, keywords, dato og sted for forsvar. Det er til 

dels imødekommet, idet forsvar er medtaget i kalenderen i magasinet. Vi så dog gerne en selvstændig 

rubrik, så de ikke drukner i udenlandske konferencer. 

 

2. Uddannelses- og Forskningsudvalget i DP (UFU) 
Der har i 2015 været afholdt møder i UFU den 8. april, 3. juni og 8. september. Næste møde er i januar 

2016. Taxameter, fremdriftsreform og lektorbedømmelser er blandt de fremtrædende emner i denne 

periode. 

Bestyrelsen fremsatte ved GF14 forslag om nedlæggelse af 5 af de faste vedtægtsbestemte udvalg i 

foreningen: Arbejdsmiljøudvalget, Uddannelses- og forskningsudvalget, Professionsudvalget, Social- og 

sundhedspolitisk udvalg og Lovgivningsudvalget. Forslaget faldt heldigvis. Der er nu overvejelser om, 

hvorvidt der skal genfremsættes forslag om nedlæggelse af et eller flere af udvalgene ved den kommende 

GF i 2016. 

Universitetssektionen argumenterer mod en nedlæggelse af UFU. 

UFU løfter psykologstandens interesser inden for uddannelse og forskning, bl.a. ved holdningsbaserede og 

politikforberedende diskussioner samt erfaringsudveksling. Det sender et vigtigt signal udadtil om en 

prioritering af uddannelse og forskning. Det er væsentligt, da vi hævder, at psykologer i modsætning til 

psykoterapeuter og andre faggrupper arbejder forsknings- og evidensbaseret. Tilsvarende er det med til at 

styrke foreningens argumentation for, at opgaverne på det pædagogisk psykologiske område bedst kan 

varetages af psykologer med en forskningsbaseret grund- og videreuddannelse. 

Styrkes relationen mellem DP og universiteterne, hvilket kan ske ved en styrkelse af UFU, vil det desuden 

kunne trække universitetsansatte psykologer til DP. Organiseringsgraden i DP har historisk været lav på 
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universitetsområdet. En del psykologer er ikke fagligt organiserede, og en større del er medlemmer af 

Dansk Magisterforening. De sidste år er det lykkedes at etablere et spinkelt DP-arbejde på universiteterne, 

bl.a. med Universitetssektionen. Her er UFU’s arbejdsområde et meget vigtigt interessefelt. Vi ser gerne en 

øgning af de mere ideologiske eller fagpolitiske diskussioner. Det kunne svække DP’s arbejde på 

universiteterne igen, hvis arbejdet fremover nedprioriteres. 

UFU er desuden det eneste forum, der findes, hvor studieledelser, repræsentanter for universitetsansatte 

og studerende på tværs af uddannelsesstederne kan diskutere uddannelses- og forskningspolitiske 

problematikker og tiltag. Den information, der kan komme herfra er uvurderlig, og bør i stedet for 

opprioriteres. 

Stå-taksten er et eksempel, hvor UFU har været et forum til information, at skabe alliancer, diskutere 

handlingsforslag ol., jf. punkt 3. I UFU er det muligt at få input fra alle interessenter. Ud over den 

ledelsesmæssige og faglige argumentation er det fx muligt at mobilisere studerende omkring 

kvalitetsforringelser. 

 

3. STÅ takster 
Universitetssektionen støtter arbejdet for at hæve STÅ-taksten på psykologiuddannelsen. 

Den faglige begrundelse for i 1994 at indplacere Psykologi på den nuværende taxametertakst var, at 

psykologi dengang var et forelæsningsstudie. Siden da har faget og undervisningen bevæget sig mod 

omfattende praksistræning og empirisk forankring. Psykologi er en professionsuddannelse med klinisk og 

intervenerende undervisning. Dette giver behov for små hold, blandt andet på fag som psykologisk 

testning, hvilket er en stor økonomisk byrde for institutterne. Psykologi har således udviklet sig, så faget i 

dag er tættere beslægtet med de sundhedsvidenskabelige uddannelser grundet flere træningshold og 

laboratoriebaserede fagelementer. 

Universitetssektionen har i UFU bakket aktivt op om, at DP skal gå enegang i AC med henblik på at få løftet 

psykologiuddannelsens STÅ. De i første omgang kritiske akkrediteringer på bacheloruddannelserne på AAU 

og KU har givet en enestående chance for at argumentere for behovet for en højere STÅ-takst uden at 

skulle ud at sige, at uddannelserne ikke er gode nok. 

De psykologiske institutter på AAU og KU har i samarbejde forfattet en ansøgning med det formål at 

indplacere psykologiuddannelserne på mellemste taxameterniveauet i stedet for det nuværende laveste 

niveau. Efterfølgende har prodekanen for det Samfundsfaglige Fakultet (KU) på vegne af de fire 

universiteter sendt ansøgningen til Styrelsen for Videregående Uddannelse. Der afventes nu svar fra 

styrelsen. 

 

4. Løn- og stillingsstrukturudvalget i DP (L&S) 
Arbejdet i L&S har i 2015 bl.a. handlet om udviklingen af antallet af psykologstillinger og evaluering af de 

sidste årsmøde for tillidsrepræsentanter. 
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5. Kursus/workshop 
DP og Universitetssektionen deltog på PhD Landsmødet i København den 22. maj 2015 med et indlæg med 

titlen ”Employment opportunities for psychologists with a Ph.D.” ved Ditte Darko. 

 

6. Arbejdsmiljøudvalget (AMU) 
På grund af begrænsede ressourcer i sektionen, har det ikke været muligt at finde ny repræsentant til AMU. 

 

7. Indstiftelse/uddeling af en forskerpris 
Universitetssektionens har foreslået, at DP indstifter en eller to forskningspriser; en til en junior og en til en 

senior forsker. Prisen til seniorforskeren gives for forskning, der har bidraget til udviklingen af psykologi 

som videnskab. Prisen til juniorforskeren gives for en original, videnskabelig ide, der er formidlet i 

internationalt anerkendte tidsskrifter. Hvis kun en pris, er den til juniorforskeren vigtigst, da seniorerne 

også får anerkendelse andetsteds fra. 

Priserne skal udtrykke Dansk Psykolog Forenings anerkendelse af psykologisk forskning. Priserne skal 

uddeles på DP’s generalforsamling eller årsmøde. Modtagerne skal ved modtagelsen holde et lille oplæg 

om sin forskning. Spørgsmålet er af så principiel karakter, at det har været behandlet i såvel 

forretningsudvalget som bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil gerne samarbejde med os om at fremlægge forslag om at oprette en forskerpris til 

behandling på næste generalforsamling i Dansk Psykolog Forening, som finder sted den 12. - 13. marts 

2016. For at gøre prisen rigtig betydningsfuld er forslaget fra bestyrelsens side, at pengebeløbet også skal 

være større end det vi selv foreslog, for eksempel 30.000 - 40.000 kr. 

 

8. Nyt peer-review tidsskrift i DP-regi 
Der mangler et videnskabeligt tidsskrift i DP regi, der har kvalitet til at indløse bibliometriske 

forskningspoint. Det skal fx anvendes til at publicere PhD-artikler som litteratur review og lignende, som 

måske ikke har et naturligt aftagermedium, oversættelser af spørgeskemaer til dansk, forskning der 

fortrinsvis har lokal eller national interesse, og evt. specialistopgaver, hvis niveauet er højt nok. 

Vi foreslår oprettelse af et peer-review, elektronisk, open access tidsskrift. 

Ulrikke, der er redaktør på fagmagasinet P, og bestyrelsen synes, det er en god ide, men pga. travlhed og at 

de pt. mangler en medarbejder, må de udskyde behandlingen af spørgsmålet for en stund. 

 

9. Autorisation for universitetsansatte 
Universitetssektionen er interesseret i, at det skal blive nemmere at blive autoriseret. Autorisations-

ordningen bør favne de forskellige kompetencer psykologer besidder. Den nuværende model lægger meget 

op til, at man arbejder som klinisk psykolog, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Især ikke, når man tager i 

betragtning, at DP har kørt psykologkampagnen de senere år, hvor man netop har haft fokus på at 

psykologer i dag laver alt muligt forskelligt. 
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Der er fx brug for i den kommende generalforsamlingsperiode at få beskrevet, hvordan vores akademiske 

arbejde og erhvervelsen af en PhD kan passe ind i autorisations systemet. 

Den eneste mulighed, vi har kendskab til i dag, er på AU, hvor det er muligt for kliniske PhD-studerende at 

bruge 1/5 tid på klinisk arbejde og så forlænge PhD-perioden tilsvarende. Det sker i praksis ved, at der er 

mulighed for mindre deltidsansættelser i andet job som ph.d.-studerende, hvis jobbet er relevant for ph.d.-

en, og en arbejdsgiver vil betale. Det kan fx være en ansættelse i psykiatrien eller ved Angstklinikken på AU. 

De PhD-studerende får således deres autorisation sideløbende. Den konkrete regel ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, siger, at der er mulighed for begrænset orlov med 

tilsvarende forlængelse ved anden ansættelse af relevans for projektet. 

 

10. Samarbejde DP - universiteterne 
På sidste GF spurgte vi medlemmerne, om der var forslag til, hvordan vi får universiteterne til at engagere 

sig i DP’s uddannelses-og forskningspolitiske arbejde, således at vi kan danne fælles fodslag. Det bør jo 

være i uddannelsernes interesse at have en stærk uddannelses-og forskningspolitisk samarbejdspartner, 

ligesom DP har stor interesse i, hvordan faget former sig. 

Universitetssektionen har flere forslag: 

1) Afholdelse af kioskbaskere. Det kunne fx være en paneldebat med DP's formand og de største partiers 

uddannelses- og forskningspolitiske ordfører. 

2) Paneldebat mellem DP's formand og universitetsansatte om emnet "Hvordan fremmes samarbejde 

mellem Uni og DP?". 

Der kunne bl.a. diskuteres evidens og hvordan universiteterne kan levere input i debatten: 

 Effekt af psykologisk behandling – evidens er et politisk argument 

 Vi kan samle en evidensbank. DP kan invitere folk fra Uni til årligt frokost møde, hvor den 
vedligeholdes 

 

Eva, der er DP’s formand, vil gerne stille op til en debat om, hvordan vi kan styrke samarbejdet og 

interessevaretagelsen for de universitetsansatte. 

 

11. Input til DP arbejdsprogram for 2016-2018 
Vi oplever, at  

 psykologi er placeret på laveste stå-takst, selvom faget har udviklet sig 

 cand.pæd.psych. uddannelsen fortsat spøger 

 der er ønsker om mærkelige kombinationsuddannelser 

 ikke-psykologer pynter sig med den beskyttede titel 

 ikke-psykologer forespørger om kurser i tests forbeholdt psykologer at holde 

 etc. 
 

Der er således behov for klart at beskrive, hvad der præcis kendetegner psykologfaget og hvilke parametre, 

der skal være til stede for at sikre at grundlaget for, at professionel udøvelse kan være til stede. Herunder 
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hvilke krav, der som minimum skal være opfyldt for, at man kan kalde det en kandidatgrad i psykologi (bl.a. 

med udgangspunkt i standarder som er formuleret og beskrevet i EuroPsy og Psykologlov). Hvis ikke vi selv 

kan beskrive, hvad der kendetegner psykologfaget som videnskab, hvordan kan vi så forestille os, at andre 

kan forstå det. 

I virkeligheden er ovenstående beskrivelse et arbejdsgrundlag for alle de strategiske opgaver Dansk 
Psykolog Forening bør involvere sig i. Her prioriterer Universitetssektionen opgaver som: 
 

 Psykologi skal placeres på højere STÅ-takst !!!! 

 Branding af psykologi som videnskab. Fx med indstiftelse af forskningsprisen til yngre forskere 

 Autorisationsordningens placering (flyt fra social til sundhedsministeriet) 

 Autorisation skal gøres bredere. 

 Mere fokus på de kompetencer, man besidder når man har en PhD. Det er et stort problem, at en 
PhD for eksempel ikke sidestilles med en specialistuddannelse rent lønmæssigt. 

 

På det efterfølgende formandskollegiemøde blev det fremhævet, at DP skal arbejde for 
kvalitetssikring af uddannelsen. 
 
Nogle af redskaberne kunne være  

 Højere STÅ-takst, hvilket er en økonomisk forudsætning for hele tiden at kunne forbedre 
uddannelsen. 

 Flytning fra socialministeriet til sundhedsministeriet, hvor der traditionelt stilles større krav om fx 
evidens. 

 Større fokus på samarbejdet mellem universiteter og DP i bl.a. UFU, så DP kan være med til at stille 
minimumskrav til uddannelsernes indhold (fx supervision og etik). 

 Incitamentssystemer på universiteterne. 

 En partnerskabsaftale med universiteterne vedr. efter- og videreuddannelse, så den også bliver 
forskningsbaseret. Først når der sker en offentlig vurdering af indhold (akkreditering af 
uddannelsen) og opnået effekt (eksamen) kan vi begynde at arbejde for offentlig finansiering. 

 

12. Diverse 
Der har været en forespørgsel, om psykologer fra AAU vil afholde et kursus i WAIS-IV ved Folkeuniversitetet 

(FU). 

WAIS testen er forbeholdt psykologer at gennemføre, da korrekt tolkning af testen kræver faglig ekspertise. 

Der kan naturligvis være psykologer, der ønsker at opkvalificere sig, men Folkeuniversitetet (FU) er næppe 

stedet dette vil foregå. Da formålet med FU er folkeoplysning, kan et kursus ikke begrænses til en særlig 

gruppe deltagere. 

Der kan være forskellige problematikker ved at undervise folk i tests, som de alligevel ikke må administrere. 

Særligt er det et problem, hvis der senere bliver behov for at teste en af de personer, der har deltaget i 

kurset. Testresultatet vil ikke være retvisende. Derfor er det heller ikke en god ide, at holde et rent 

orienterende kursus. FU er orienteret herom. 

FU udbyder ofte generelle kurser angående menneskets psykologi med universitetsansatte psykologer som 

forelæsere, så vi skal som potentielle undervisere være opmærksomme i lignende situationer. Vi skal/må 

IKKE undervise andre end de autoriserede brugere i beskyttede tests. 


