
 
 

Formandsberetningen 2017 - Universitetssektionen 
 

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

Maja Johannsen AU Næstformand 

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

Halfdan Skjerning  

Katrine Willemoes Rasmussen AU  

Janni Niclasen KU/AU 

Yoon Frederiksen AU 

Eva Rames Nissen AU 

Mette Elmose Andersen SDU Ikke aktiv i styrelsen, men kontaktperson ved SDU 

Vi har ikke haft besat positionen i Arbejdsmiljøudvalget (AMU) i 2017. 

 

Handlingsplan for 2017 
• Aktiv deltagelse i L&S samt UFU 

 

Uddannelses- og Forskningsudvalget i DP (UFU) 

Uddannelses og Forskningsudvalg (UFU) er de fire universiteters møde, hvor repræsentanter fra DP’s 

bestyrelse og sekretariatet sammen med studieledelserne, Universitetssektionen og de studerende 

kan drøfte alle relevante emner for universiteterne. Møderne holdes på skift på de fire 

uddannelsessteder for psykologer.  Universitetssektionen har to pladser i udvalget. Efter selve UFU-

mødet afholdes et åbent møde, hvor alle ansatte kan møde udvalget. Møder i 2017:  

-  AAU d. 29.5.17 vedr. fremtidens PPR, pædagogisk psykologi på universiteterne samt praktikpladser 

-  AU d. 7.11.17 vedr. OK18 

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/uddannelses-og-forskningsudvalget/ 

 

Løn- og stillingsstrukturudvalget i DP (L&S) 

Udvalgets arbejdsområder er løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. 

L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige 

overenskomstforhandlinger. 

Vores ligestillingsproblematik vedr. barsel for ansatte i tidsafgrænsede ansættelse kommer med i årets 

overenskomstkrav.   

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/lon-stillingsstrukturudvalget/ 

 

Arbejdsmiljøudvalget (AMU) 

Vi har måtte nedprioritere dette udvalg i 2017 pga. manglende ressourcer. Hvis nogen har lyst, kan de 

kontakte Universitetssektionens formand. 

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/arbejdsmiljoudvalget 

 

  



 
 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder (UVBA) 

DP har mulighed for at indstille yderligere et medlem til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige 

Arbejder (UVBA), der er et stående udvalg under Akademikerne. Vi har ikke kunnet besætte pladsen i 

2017. 

 

• Fokus på forskningsformidling 

 

Der komme nogle nye initiativer her i 2017, der skal styrke fagpsykologien i magasinet P. Bl.a. har 

magasinet få en ny, fast "ph.d.-stafet", hvor ph.d.-studerende selv skriver om deres forskningsprojekt, 

hvorefter de giver stafetten videre til en ny ph.d.-studerende fra et andet universitet, der skriver om 

sin forskning. Ligeledes er forskningsopslaget "Ny forskning" ændret til et stafet-format, hvor 

psykologiprofessorer fra forskellige universiteter skiftes til at lave opslaget om både dansk og 

international forskning i 3 numre ad gangen, hvorefter de skal videregive stafetten til en ny professor 

fra et andet universitet. 

 

DP’s nye hjemmeside målrettet borgere www.altompsykologi.dk er planlagt til at gå i luften indenfor 

de næste par måneder. Her vil der bl.a. være forskningsindhold, som de gerne ser danske forskere 

bidrager til. 

 

Øvrige aktiviteter 
 

A) Kaffemøde med ”Eva” (DP) den 26. september 2017 
Universitetssektionen blev inviteret til et møde for at tale om, hvad der kan gøres for at højne 

medlemstallet og tilfredsheden for universitetsansatte psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi 

diskuterede bl.a. fire indkomne temaer fra jer kolleger, hvor DP kan gøre mere for universitetsansatte: 

 

• Autorisation for universitetsansatte (fx ved at tillade at ansættelsesforholdet kan spredes ud over en 

længere periode) 

 

Bestyrelsen er af generalforsamlingen (GF) pålagt at arbejde med en revision af autorisations-

ordningen hen imod næste GF, som finder sted 17.-18. marts 2018 i Aarhus. Vi fik bl.a. fremhævet 

nogle problemstillinger, der primært er som psykolog ansat i universitetssektoren: 

a. At vores arbejdsopgaver med supervision og vejledning af studerende svarer til lignende 

opgaver andre steder (f.eks. indenfor AO, PPR og generelt supervision), men officielt ikke tæller 

som konfrontationstimer, fordi det er med studerende. 

b. At vores kliniske arbejde oftest er af mindre omfang end fuldtids kliniske stillinger og derfor ikke 

kan medregnes, til trods for at der er tale om reelt klinisk arbejde. En klinisk ansættelse skal 

være min. 15 timer/ugentligt for at det kliniske arbejde kan tælle med. 

c. At vejledning for ph.d.-studerende tæller som supervision, hvis vejleder er autoriseret, men ikke 

hvis vejleder ikke er. 

d. At det ikke kan lade sig gøre at blive specialist uden at have en autorisation, hvilket er komplekst 

eftersom psykologer ansat ved universiteterne kan undervise på specialistuddannelser og om 

nogen må siges at være specialister inden for deres felt. 

 

http://www.altompsykologi.dk/


 
 

• Forhold for udenlandske psykologer ansat på danske universiteter 

 

Udenlandske psykologer kan sagtens blive medlemmer af DP, de skal blot godkendes af 

Psykolognævnet først, så man fra DP’s side er sikre på, at deres uddannelse stemmer overens med 

danske krav til en psykologuddannelse. At en ”psykolog” er uddannet i et land, der er medlem af EFPA 

(European Federation of Psychologists’ Associations) er ikke tilstrækkeligt til at kunne blive medlem, 

da nogle uddannelser i Europa er af kortere varighed og/eller ikke kan tilskrives at have samme faglige 

niveau som i Danmark. DP er gerne behjælpelige med vejledning ift. godkendelse. 

Se evt. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/english 

 

• Forskningsformidling 

 

Der blev nævnt muligheden for at lave online opslag omkring ny dansk forskning på DP’s hjemmeside. 

Problemer med manglende peer-review af nuværende indlæg på hjemmesiden blev nævnt og DP’s 

repræsentanter vil tage dette med videre til redaktionen. 

 

DP efterspurgte kontakt til forskere inden for specifikke områder til at bidrage til DP’s høringssvar i 

forskellige situationer. Der blev foreslået en low-tech-løsning med at DP sender en mail med nogle 

enkelte spørgsmål ud til universitetssektionen, som så kan videresende forespørgslen til relevante 

forskere på de enkelte universiteter. 

 

• Pris er vigtig parameter for (evt. manglende) medlemskab. Som en kollega skriver "Sig til Eva at vores 

lønforhandlere på universitetet er for dårlige til at få tillæg igennem som PhD studerende og 

adjunkt. Men melder jeg mig ud af DP får jeg straks en klækkelig forhøjelse af mit rådighedsbeløb." 

 

DP fortæller, at forhandling af løntillæg på universiteterne desværre generelt er udfordrende, også for 

de andre fagforeninger, som DP samarbejder med (DJØF og magistrene). 

 

B) Sektionsrådsmøder 
Sektionsrådet består ifølge foreningens vedtægter (§ 16) af formændene for sektionerne og formanden for 

DP. Repræsentanter for bestyrelsen deltager også i mødet. Universitetssektionen må deltage med to 

personer fra sektionen. I sektionsrådet diskuteres bl.a. samarbejdet mellem DP og de decentrale enheder 

om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer. 

 

C) Fælles møde mellem arbejdsmiljøudvalget (AMU), løn og stillingsstrukturudvalget (L&S) og 

sektionsformændene d. 24.10.17 
Her blev foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø diskuteret. 

 

D) Nationale kliniske retningslinjer (NKR) 
Sundhedsstyrelsen udarbejder i disse år nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal hjælpe til at sikre en 

ensartet behandling på tværs af landet. Faglige selskaber og miljøer er inviteret til at bidrage til 

udarbejdelsen og opdateringen af de kliniske retningslinjer. 

 

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/english


 
 

E) Årsmøde med overskriften: FORSKNING, DER GØR FORSKEL FOR MENNESKER OG SAMFUND  
DP’s årsmøder mellem generalforsamlingerne har fået overskriften: FORSKNING, DER GØR FORSKEL FOR 

MENNESKER OG SAMFUND. Temaet er nyere forskning inden for psykologi, og hvordan den 

forskningsbaserede viden kan bruges som fundament for indflydelse på samfundsudviklingen. Det er yderst 

relevant for Universitetssektionens medlemmer. 

På årsmødet d. 25.8.17 blev vores juniorforskerpris uddelt for første gang til Mia Skytte O’Toole. Endnu 

engang tillykke. 
 

F) FORSKERforum 
I dag modtager alle medlemmer af Universitetssektionen magasinet FORSKERforum, som udgives af DM og 

DJØF. DP betaler således for 228 abonnementer á 190 kr. årligt, det vil sige 43.320 kr. årligt. 

 

Da der er eksempler på universitetsansatte psykologer, der udtrykkeligt beder om at slippe for at få tilsendt 

FORSKERforum, har vi bedt alle medlemmer tilkendegive, om de synes, vi skal fortsætte ordningen eller ej. 

Der er en frist til fredag den 17. november til at svare, men pr. 10. november har 65 ud af 81 ytret ønske 

om at fortsætte dvs. 80%. Flere udtrykker endda, at de er meget glade for FORSKERforum. Det tyder 

således på, at Universitetssektionens medlemmer er interesseret i at fortsætte med abonnementet. 

 

G) Høringssvar 
Universitetssektionen har haft mulighed for at afgive høringssvar, fx vedr. anbefalinger om ansættelse af 

psykologistuderende og vedr. censorudvalgets rapport ” Et fremtidssikret censorsystem”. 

 

  

 


