
Nyhedsbrev fra universitetssektionen november 2013 
 
Undersøgelse om lønforhandling og lønvilkår 
I vinter 2013 besluttede styrelsen for Universitetssektionen sig for en handlingsplan for dette års arbejde, og 
et af de centrale punkter er at sætte fokus på universitetsansattes løn- og arbejdsvilkår. Som et led i denne 

plan vil vi lancere en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i december 2013.  
I første omgang vil vi afdække lønvilkår og muligheder for forhandling for at være bedre rustet til at forbedre 

disse i kommende overenskomstforhandlinger samt i individuelle forhandlinger. Skemaet sendes til alle 
universitetsansatte psykologer uanset medlemskab af Dansk Psykolog Forening. Vi håber naturligvis, at 
mange vil besvare spørgeskemaet for at få så brugbart et materiale som muligt. 

Dansk Psykologisk Forskning 
Dansk Psykologisk Forskning har nu været en del af Psykolog Nyt siden april 2013, og er en mulighed for 
danske forskere inden for psykologi til at formidle deres forskning til kollegaer på dansk. Redaktionen er glad 

for alle, der indtil nu har bidraget til rubrikken og vil fortsat invitere forskere til at formidle deres nyeste 
resultater. Psykolog Nyt trykkes i et oplag på 10.250.  

Dansk Psykologisk Forskning er en enkelt måde at lave forskningsformidling på, og det er 
Universitetssektionens håb, at rubrikken kan være med til i højere grad at gøre forskning tilgængelig for 

klinikere og andre interesserede. Indlæg kan som udgangspunkt være baseret på abstractet fra forskerens 
artikel.  

Indlæg kan sendes til danskpsykologiskforskning@dp.dk og må fylde mellem 400-600 ord. Find 
manuskriptvejledningen under "Forskningsstof" på hjemmesiden. 

Generalforsamling 
Universitetssektionen minder om generalforsamlingen, som afholdes torsdag d. 21. november 2013 kl. 17-
19.00.  

Generalforsamlingen er stedet, hvor vi beretter om og evaluerer årets arbejde og skuer fremad mod næste 
periode. Vi er afhængige af jeres ønsker til og mening om indsatsområder, så vi håber naturligvis, at mange 

vil dukke op og tage del i arrangementet. Der er mulighed for at opstille til sektionens styrelse og 
interesserede er velkomne til at kontakte undertegnede. Vi serverer lidt godt spise omkring kl. 18.00. 

Tilmelding er ikke påkrævet, men kan stiles tilhefpe@psy.au.dk. 
Generalforsamlingen afholdes i Dansk Psykolog Forenings lokaler på Stockholmsgade 27, 2100 København 
Ø. Vel mødt! 

Mange hilsner 
Heidi Frølund Pedersen 
Formand for Universitetssektionen 
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