
 
Styrelsens beretning for 

Gf-perioden sept. 2013 – sept. 2014 
Styre

På de flg. sider kan du læse om nogle af de 
dagsordener, der har præget kommunalt 
psykologarbejde det seneste års tid og derfor  
været prioriteret af styrelsen i Kommunalt 
Ansatte Psykologers Sektion. 
Året har været præget af ønsket om at 
psykologer i højere grad bliver en naturlig del 
af arbejdet under Lov om Social Service 
(Serviceloven), af DP´s generalforsamling i 
marts, at det ser ud til at Cand.pæd.psyk.-
uddannelsen ikke genoprettes, KAPS´ 
todages seminar omhandlende kvalitetssiking 
i arbejdet – og endeligt at KAPS i 
modsætning til tidligere får forholdt sig 
eksplicit til forholdene for de mange af 
sektionens medlemmer, der arbejder på 
voksenområdet. 
Vi har endnu en gang valgt kun at 
offentliggøre den på hjemmesiden – efter 
forvarsel i Psykolog-Nyt. Dette for at spare de 
ca. 12.000 kr. en brevrundsendelse vil koste 
os til de knap 1700 medlemmer i sektionen. 
 
Psykologer i Serviceloven. 
 
Eva Secher Mathiasen har løbende kontakt 
med embedsmænd i Socialministeriet og 
sammen med næstformand Rie Rasmussen 
haft mulighed for at have samtaler med to af 
de skiftende ministre samme sted. Styrelsen 
har været med til at fodre med facts og 
beskrivelse af forholdene for de psykologer, 
der arbejder med opgaverne, hvad enten de 
er behandlere eller de fungerer som 
undersøgere forud for iværksættelse af de 
oftest vidtrækkende beslutninger, der 
iværksættes for både børn, unge og voksne. 
Vel vidende at der er store forskelle 
kommunerne imellem erfares det ofte at 
sårbare og truede børn og unge anbringes, 
og der iværksættes handleplaner uden at de 
på noget tidspunkt har været vurderet af en 
psykolog. 
Vi har fortsat et løbende samarbejde med en 
gruppe dagbehandlingspsykologer, som 
styrelsen mødes med ca. en gang i kvartalet. 
Der forventes planlagt en temadag af denne 

gruppe i næste GF-periode. Gruppen er som 
noget nyt ikke ledet af styrelsen, og 
interesserede er meget velkomne til at 
deltage. Kontakt Kaj Toftgaard 
(katj@syddjurs.dk) eller Gitte Grosen 
(gitte.grosen@icloud.com), såfremt du 
arbejder med behandling i kommunalt regi og 
du kunne være nysgerrig på gruppens 
arbejde og evt. blive tilknyttet denne. 
 
PPR-området: 
 
De mange psykologer, der arbejder i PPR-
regi – primært under Folkeskoleloven og 
Loven om dagbehandlingstilbud, mærker 
forandringens vinde. Det skyldes først og 
fremmest ændringen i spcialunder-
visningsbegrebet, inklusions-dagsordenen og 
aktuelt igangsættelse af Skolereformen.  
DP har i tæt samarbejde med KAPS valgt at 
imødegå forandringerne proaktivt ved at gribe 
både de udfordringer inklusionsdagsordenen 
kalder på, men også at pege på de store 
muligheder, der kunne ligge i at psykologerne 
i PPR i højere grad laver undersøgelser, 
supervision og behandling under 
Serviceloven. Vi tilbyder således formelt i 
højere grad end tidligere at udvide arenaen til 
også at kunne arbejde med børnenes 
hjemme- og fritidssituation. Vi gør det i dag 
som oftest i praksis når vi ”angriber” en sag 
konsultativt og via samarbejdet med de 
voksne (eller børnene) omkring dem bringes i 
spil på andre måder. 
I et papir færdigbearbejdet i juni 2013 og 
godkendt af bestyrelsen som officielt 
strategipapir i efteråret 2013 kan du læse om 
det på DP´s  hjemmeside, med titlen: ”Det 
kommunale Børne- og ungeområde” fra 
august 2013. 
Psykologforeningen afholdte i forlængelse af 
dette og i tæt samarbejde med KAPS den 
28/3, 2014 et arrangement i København 
omhandlende dette. 
Med titlen ”PPR – opbrud og nybrud” 
inspirerede mange og mange måtte tilfælde 
sig forgæves. Der var tale om en arbejdende 
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konference, hvor deltagerne på baggrund af 
erfaringer fra dagligdagen og oplæg fra 
forskellige interessenter i grupper skulle 
diskutere og senere fremlægge ideer til brug 
for dp´s  videre arbejde med området. Se 
reportage fra DP_nyt på flg. link : 
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumente
r/doc/18348.pdf 
 
Da året samtidig blev året, hvor oprettelsen af 
en cand.pæd.psyk-uddannelse synes endelig 
skrinlagt fra ministeriets side, bliver det vigtigt 
i en fremtidig diskussion af hvilken faglighed, 
der skal kendetegne en PPR-psykolog, at 
kigge på udviklingen eller brugen af de 
fagligheder man traditionelt har tillagt 
Cand.pæd.psyk.uddannede psykologer. KL 
har længe argumenteret for genoprettelse 
mhp. at imødekomme skolernes ønske om 
bla. praksisnær rådgivning. Vi vil i foreningen 
diskutere, hvad der menes med dette, og 
hvorledes også cand.psyk.uddannede kan 
imødekomme dette på bedste vis. 
Som det ses nedenfor er denne opgave også 
diskuteret i flere af de centrale udvalg. 
 
SOS-udvalget. 
 
Niels Morre har deltaget i dette udvalg, hvor 
der relevant for KAPS har været diskussion 
af, hvad DP officielt kan mene om 
inklusionsdagsorden og psykologarbejde i 
denne. Vi har forholdt os til, hvorledes DP 
med fordel kan forholde sig til at 
cand.pæd.psyk.uddannelsen som ovenfor 
nævnt ikke synes genoprettet.  
Endelig har vi igennem SOS- udvalget 
forholdt os til ændringerne på 
Adoptionsområdet. Dette kan – som nævnt i 
sidste års beretning – være interessant for 
psykologerne i PPR, da det fremover med 
rette måske kan forventes at der tilknyttet 
enhver PPR er en psykolog, der har særlige 
kompetencer og viden inden for dette 
område. Det ligger i støbeskeen at 
Familiestyrelsen vil sørge for uddannelse til 
dette. 
 
Uddannelses- og 
forskningsudvalget. 
 

Inklusionsdagsordenen og de mulige 
udvidelser af PPR´s  virke stiller naturligt krav 
til at psykologerne er klædt både ”bredt på”, 
men også udvikler specifikke kompetencer i 
kommunerne fremover. Med deltagelse af 
universiteterne i udvalget er det naturligt nok 
diskuteret, hvorledes de sammen og hver for 
sig kan deltage i kompetenceudviklingen på 
både grunduddannelses- som 
videreuddannelsesniveau. Det overvejes 
herunder, hvorledes man kan sikre de af 
brugerne efterspurgte faglige kompetencer. 
 
Løn- og stillingsstrukturudvalget. 
 
Grundet mandefald i styrelsen har vi ikke på 
tilfredsstillende vis bidraget i arbejdet i dette 
udvalg. Dog har vi fra sidelinjen sikret os at 
det store emne ”ok”-forhandlingerne 
indtænker tidligere krav og ønsker fra de 
kommunale psykologer. 
 
Seminar om kvalitetssikring-
/evalueringskultur. 
 
Fagligheden er under pres i kommunerne - 
fyringer, opgaveglidning, manglende 
indflydelse på egne opgaver og en 
ureflekteret indføring af ’evidensbaserede 
metoder’ er bare nogle af de vilkår, vi møder 
ude i kommunerne. Vi besluttede derfor at 
give de kommunale psykologer en 
vitaminindsprøjtning med et todages semjnar 
på Comwell i Middelfart. Først og fremmest, 
så medlemmerne stå igennem disse vilkår, 
men også og ikke mindst, så vi kan være 
proaktive i de diskussioner og forhandlinger, 
der er med vores ledere. Vi satsede stort, 
men var desværre for sent ude med 
tilmeldingerne. Der kom derfor langt fra så 
mange, som vi havde håbet på. Når det er 
sagt, var arrangementet på flere måder en 
succes.  

Dagene handlede om evaluering og 
effektmål, noget vi har bemærket, at man ikke 
er begejstret for ude blandt de kommunale 
psykologer. Peter Dahler Larsen, der er 
professor i evaluering skiftede mellem at 
provokere og underholde og vi endte dagene 
med, at have lyst til og mod på, at ville 
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evaluere os selv. Styrelsen har haft 
overvejelser på, hvordan vi kan fremme disse 
aktiviteter rundt omkring i landet. (For at læse 
mere om dagen kan vi henvise til artiklen i 
psykolognyt nr. 10, side 12)  

Da initiativet var slået op som invitation til alle 
kommunale psykologer, var der også 
psykologer med indenfor voksenområdet. 
Disse ytrede ønske om, at der kom et KAPS 
for dette område, hvilket har afstedkommet et 
andet initiativ fra styrelsens side. 

Kommunale psykologer på 
voksenområdet. 
Efter seminaret med Dahler Larsen blev vi 
nysgerrige på, hvad psykologer indenfor 
voksenområdet arbejder med og er optaget 
af. Ved hjælp fra psykologforeningen fik vi 
sendt mails rundt til alle psykologer med 
anmodning om, at skrive tilbage og beskrive 
arbejdsområde. Der kom 50 svar og vi kunne 
kategorisere 8 forskellige områder; HR og 
organisation, Mental sundhed og kronisk 
sygdom, traumatiserede flygtninge, geronto 
og demens, beskæftigelse, misbrug, 
hjerneskade og socialpsykiatri.  

Mange var meget glade for vores 
henvendelse og adspurgt om de havde lyst til 
at deltage i en temadag med andre 
voksenpsykologer sagde de fleste ja. Som 
voksenpsykolog er det ikke sjældent, at der 
kun er 1 eller 2 psykologer i den nærmeste 
organisation. Vi har derfor tilrettelagt en 
temadag for voksenpsykologer, der dels skal 
have til fokus, at de møder nogen ’der er som 
sig selv’ – men også hører om andre måder 
at arbejde som psykolog indenfor 
voksenområdet. Derudover vil dagen blive 
introduceret med et oplæg omkring om at 
være psykolog i samarbejde med andre 
faggrupper.  

Dagen er den 10. september i Odense. 
Psykologforeningen deltager.  

Psykologforeningens general-
forsamling  
Styrelsen var talstærkt repræsenteret ved 
dette års generalforsamling i 

psykologforeningen. Vi udtalte os med 
bekymring, omkring psykologernes fravær i 
kontanthjælpsreformen. Foreningen har nu 
fået øje på denne problemstilling og den 
2.4.14. udtaler Eva sig omkring emnet på 
DR’s hjemmeside. I samarbejde med 
enkeltmedlemmer i forsamlingen stillede vi 
forslag om, at Psykologkampagnen blev 
videreført. Ideerne og initiativerne mener vi, 
kan bruges til at styrke offentlig ansatte 
psykologers position og anseelse. Forslaget 
blev vedtaget og har betydet, at vi har holdt 
møder med såvel den nu afgående 
kampagneleder Monica Lorenzo Pugholm, 
som konsulent i foreningen Niels Kjeldsen.  

Vi ser den kommende psykolog-kampagne 
som en mulighed for at få lagt strategi på og 
håndtering af nogle af de mere generelle 
vanskeligheder, som synes at gøre sig 
gældende indenfor det kommunale 
arbejdsområde; vores legitimitet – respekten 
omkring psykologfagligheden og en 
tydelighed af, hvad det er psykologer kan og 
gør.  

Nye styrelsesmedlemmer. 
Flere af vores nuværende 
styrelsesmedlemmer har valgt ikke at 
genopstille, hvorfor der her skal lyde en 
opfordring til at stille op til styrelsen i den 
næste periode/det næste år. Vi har i 
udgangspunktet fortsat en god base, men 
som de mange dagsordener af relevans for 
vores område viser, er der god brug for at 
nye kræfter melder sig. Skal der udpeges 
områder, hvor man særligt vil kunne bidrage 
skal nævnes hele dagbehandlingsområdet og 
dem der arbejder på voksenområdet i 
kommunalt regi. 
For ønske om viden om indhold, omfang og 
andet ifm. deltagelse i styrelsesarbejde kan 
man kontakte en af de nuværende 
styrelsesmedlemmer som de fremgår af 
vores hjemmeside på dp.dk.   
Såfremt man ønsker at stille op kan man 
udgiftsneutralt deltage på GF-aftenen på 
Vingsted for at præsentere sig selv eller få os 
til at gøre det på baggrund af beskrivelse 
fremsendt os inden. 

Med venlig hilsen, Styrelsen for KAPS. 
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