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1. VALG AF DIRIGENTER MV.
Valg af op til fire dirigenter og op til fem medlemmer af forslagsarbejdsgruppen
Bestyrelsen foreslår følgende dirigentkollegium:
• Advokat Niels Kornerup
• Birgit Tamberg Andersen
• Line Thatt Jensen
Bestyrelsen foreslår følgende medlemmer af forslagsarbejdsgruppen:
• Mette Bentzen
• Betina Krogh-Knudsen
• Danielle Mikkelsen
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2. FORRETNINGSORDEN FOR
GENERALFORSAMLING
(§-henvisningerne er til Dansk Psykolog
Forenings love)

1. Frister før generalforsamlingen
Der er i Dansk Psykolog Forenings love
fastsat forskellige frister:
• Generalforsamlingen skal være indkaldt
med mindst 10 ugers varsel. (§ 6, stk. 2)
• Eventuelle forslag til dagsordenspunkter
ud over de faste punkter, nævnt i § 6, stk.
6, og forslag til lovændringer skal være
meddelt med 8 ugers varsel. (§ 6, stk. 3)
• Kandidater til formandsposten og bestyrelsen kan, hvis der ikke 6 uger før generalforsamlingen er opstillet mindst én
formandskandidat og 11 kandidatmedlemmer, opstille helt frem til kl. 9.30 på
generalforsamlingens 2. dag. (§ 9, stk. 2
a. og b.)
• Endelig dagsorden skal være udsendt til
alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen. (§ 6, stk. 4)

2. Valg af dirigentkollegium
Generalforsamlingen åbnes af formanden,
der leder valget af dirigenter og forslagsarbejdsgruppe.

Der skal vælges op til 4 dirigenter og en
forslagsarbejdsgruppe på op til 5 personer. (§ 6, stk. 6 a.)
Bestyrelsen kommer med forslag til,
hvem der skal vælges. Deltagerne i generalforsamlingen kan opstille andre. De personer, som bestyrelsen har foreslået, har forud
brugt lang tid på at forberede sig. Eventuelt
alternativt opstillede bør derfor ligeledes
have forberedt sig på forhånd.
Dirigenterne og forslagsarbejdsgruppen
kan undervejs afsættes af generalforsamlingen i tilfælde af mistillid fra forsamlingen.
Tilsvarende kan dirigenterne og forslagsarbejdsgruppen trække sig tilbage på eget initiativ.

3. Dirigenternes opgaver
Når dirigenterne er valgt, overtager de ledelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen har
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derefter kun de opgaver på generalforsamlingen, som følger af generalforsamlingsdagsordenen. Det er dirigenternes opgave at afvikle
generalforsamlingen inden for den fastsatte
tid, og således at der blandt andet bliver vedtaget et arbejdsprogram og et budget. Dirigenterne vil på den ene side forsøge at sikre,
at den enkelte deltager får tid til at præsentere sine synspunkter, og på den anden side
sørge for, at generalforsamlingen afvikles i
overensstemmelse med tidsplanen.
Dirigenterne godkender efterfølgende beslutningsreferatet fra generalforsamlingen.

4. Forslagsarbejdsgruppens
opgaver
Det er forslagsgruppens opgave at bistå dirigenterne. Hovedopgaven er at samle og koordinere indkomne medlemsforslag under
generalforsamlingen. Gruppen undersøger
sammen med forslagsstillerne muligheder
for samordning eller kompromiser, hvis flere forslag handler om samme emne. Forslagsarbejdsgruppen kan også bistå forslagsstillere med at få belyst relevante vedtægtsmæssige, økonomiske og andre væsentlige
forhold. Gruppen kan endvidere foreslå dirigenterne en hensigtsmæssig afstemningsrækkefølge af de indkomne forslag.

5. Stemmetællere
Dirigenterne udpeger i fornødent omfang
stemmetællere. Der udpeges 6 stemmetællere ved begyndelsen af hver dag. Stemmetællerne optæller stemmer i forbindelse
med skriftlige afstemninger.

6. Tidsplan
Dirigenterne fremlægger en tidsplan for generalforsamlingens forløb med angivelse af
alle dagsordenspunkter og af, hvor lang tid
de enkelte punkter må vare. Ethvert medlem kan anmode generalforsamlingen om,
at der dispenseres fra tidsplanen. Når tidsplanen er i fare for ikke at kunne holdes,
skal dirigenterne stille forslag til generalforsamlingen om at ændre tidsplanen.

Der kan undervejs blive byttet om på
punkternes rækkefølge i forhold til den udsendte dagsorden.

7. Taletid
Dirigenterne afgør, om et dagsordenspunkt
eventuelt bør opdeles i underpunkter. Dirigenterne fastsætter også taletiden. Der er
ofte 10 minutter til den, der fremlægger
punktet, og 5 minutter til de øvrige, første
gang de går på talerstolen, og herefter 2 minutter. Er tiden knap, kan dirigenterne nedsætte taletiden. Dirigenterne kan også lukke
et punkt ved at meddele forsamlingen, at
kun de, der indtegner sig inden fx næste taler slutter, vil få ordet.
Dirigenterne kan give mulighed for en
kort bemærkning på ikke over 2 minutter
uden for talerlisten, og til bemærkninger til
forretningsordenen (proceduren).

8. Taleret
Alle deltagende medlemmer har ret til at få
ordet fra talerstolen. Man beder om ordet
ved at aflevere en seddel med sit navn til dirigenterne, og man får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, man beder om det.
Den, der stiller et forslag eller forelægger et
punkt, får ordet først. Bestyrelsen har adgang
til at få ordet under alle punkter. Til sidst under behandlingen af et punkt, før man går til
afstemning, vil dirigenterne normalt give ordet til talerne i følgende rækkefølge:
• Personer, der har stillet ændringsforslag.
• En repræsentant for bestyrelsen.
• Forslagsstilleren.
Dirigenterne kan afbryde en taler, hvis de
skønner, at indholdet ikke hører under
punktet. Ofte vil taleren så blive henvist til
et andet punkt på dagsordenen.

9. Ændringsforslag
Der kan kun stilles ændringsforslag til forslag, der er på dagsordenen.
Ændringsforslag skal være skriftlige og
sendes elektronisk med oplysning om for-

slagsstillers navn og mobil-nr. til: generalforsamling@dp.dk. Ændringsforslag fremsættes tidligst muligt og senest under punktets behandling. Ingen ændringsforslag kan
fremsættes senere end kl. 7.00 på generalforsamlingens 2. dag. Dirigenterne fastsætter den nærmere procedure for behandling
af ændringsforslag, herunder hvilke eventuelle tilpasninger der kan tillades under selve
punktets behandling.
Ændringsforslag skal, når det er relevant,
ledsages af oplysninger om konsekvenser i
forhold til vedtægter, budget, kontingent
mv.
Af hensyn til en seriøs behandling af forslagene henstilles det, at forslagsstillere eller
repræsentanter for disse er til stede under
behandlingen af forslagene.

10. Afstemning om forslag (arbejdsprogram mv.)
Et forslag er normalt vedtaget, hvis det opnår almindeligt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. (§ 6, stk. 8)
Kandidater har én stemme, og studenter
og bachelorer har en tredjedel stemme.
(§ 6, stk. 8)
Bachelorer kan ikke stemme om forslag
om almindelige medlemmers efter- og specialistuddannelse. (§ 4, stk. 2 b.)

merne, kan forslaget genfremsættes på næste
generalforsamling og vedtages, hvis mere
end halvdelen stemmer for. (§ 30, stk. 3)

12. Brug af fuldmagt
Hvis man ikke kommer til generalforsamlingen, kan man give en skriftlig fuldmagt
til et andet medlem, som kan stemme på
ens vegne. Man kan højst have to fuldmagter.
Kandidatmedlemmers, studerendes og
bachelorers stemmer tæller forskelligt. Derfor kan en kandidat kun give fuldmagt til en
anden kandidat, studerende kun give fuldmagt til en anden studerende, og en bachelor kun give fuldmagt til en anden bachelor.
Det anbefales at benytte den fuldmagtsblanket, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening. Blanketten findes på og udskrives fra www.dp.dk > ’GF14’. Fuldmagtsgiver udfylder blanketten med tydeligt
navn, fødselsdato eller medlemsnummer og
underskrift samt med fuldmagtsmodtagers
fulde navn.
Fuldmagtsmodtageren medbringer
fuldmagten/-erne til generalforsamlingen,
hvor den/de afleveres ved indtjekningen.
Her får man så udleveret et tilsvarende antal
stemmekort.

13. Afstemningsprocedure
11. Afstemning om
vedtægtsændringer
Der gælder særlige regler for vedtægtsændringer (ændringer af Dansk Psykolog Forenings love). Vedtægtsændringer vedtages,
hvis to tredjedele af de afgivne kandidatstemmer har stemt for. (§ 30, stk. 3)
Der kan ikke stemmes om vedtægtsændringer, der ikke er udsendt i forvejen, eller
som er mere vidtgående end dem, der er
udsendt.
Kandidater har én stemme.
Studenter og bachelorer kan ikke stemme
om vedtægtsændringer, medmindre, for de
studerendes vedkommende, vedtægtsforslaget vedrører deres egen repræsentation.
(§ 30, stk. 3)
Hvis et forslag har været fremsat på en generalforsamling og har fået mere end halvdelen, men mindre end to tredjedele af stem-

Der er forskellige afstemningsformer:
1. Hvis håndsoprækning af stemmekort viser klart flertal, kan dirigenterne beslutte, at afstemningen er afgjort.
2. Hvis håndsoprækningen viser en usikkerhed om udfaldet, foretages afstemningen elektronisk.
3. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis et
medlem kræver det. (§ 6, stk. 8)
Før et punkt sættes under afstemning, må
dirigenterne tage stilling til, om de til punktet knyttede forslag skal behandles i forslagsarbejdsgruppen.
Dirigenterne afgør, i hvilken rækkefølge
forslag og ændringsforslag skal til afstemning.
Hvis der er et eller flere ændringsforslag
til et forslag, er reglen den, at det mest vidtgående forslag først stilles til afstemning.

Ved behandlingen af et punkt eller underpunkt kan dirigenterne foreslå dette sat
til afstemning uden debat.
Dirigenterne kan stille forslag om, at enkelte af dagsordenens punkter midlertidigt
lukkes. Punktets færdigbehandling skal i sådanne tilfælde fastsættes til et senere tidspunkt på generalforsamlingen.

14. Kandidatpræsentationer og
personvalg ved urafstemning
Valg af formand, bestyrelse (kandidatmedlemmer), Etiknævn og kritiske revisorer
sker ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. (§ 7)
Der afsættes tid på generalforsamlingen
til, at kandidaterne kan præsentere sig. Hvis
der er mere end én formandskandidat, afsættes der også tid til debat mellem formandskandidaterne.
Både præsentationerne og den eventuelle
formandsdebat optages på video og lægges
på hjemmesiden, i forbindelse med at urafstemningen sættes i gang, straks efter generalforsamlingen.
Urafstemningen afsluttes den 7. april
2014. (§ 7, stk. 1)
Hvis der netop er det antal kandidater,
som der er ledige (ordinære) pladser til, anses de pågældende for valgt uden urafstemning.
Den afgående bestyrelse, herunder formanden, fratræder, når en ny bestyrelse og
formand er valgt. Dvs. efter at urafstemningen efter generalforsamlingen er afsluttet.
Studentersektionen vælger selv de 2 studentermedlemmer af bestyrelsen. (§ 9, stk. 5)
Disse præsenteres på generalforsamlingen.

15. Referat
Der optages elektronisk referat af generalforsamlingens samlede forhandlinger. Sekretariatet udfærdiger et referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes af dirigentkollegiet. Ved afstemninger
med optælling eller ved skriftlig afstemning
angives stemmetallene. Referatet offentliggøres inden 8 uger efter generalforsamlingen.
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GF-2014
Bestyrelsens beretning

3.1.
Bestyrelsens

beretning

87 procent af danskerne
mener, det er mere accepteret
at have en fysisk sygdom
end en psykisk. Samtidig
stiger antallet af mennesker
der diagnosticeres med en
psykisk lidelse – og de må
kæmpe en dobbelt kamp,
både mod sygdommen og
mod omverdenens fordomme.
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Kære medlemmer og generalforsamlingsdeltagere
Så er det tid til at gøre status. Bestyrelsen
har siden sidste generalforsamling arbejdet
med mange spændende felter, som enten
har handlet om vores profession og beskæftigelsessituation eller om udvikling af fag og
forening.
Bestyrelsen har set det som en meget vigtig opgave at kigge med lup på den måde, vi
er organiseret og arbejder på. Vi har en
stærk forening og en stolt tradition for at
bruge hinandens kompetencer, når nye mål
skal nås. Demokratiet har altid været i højsædet. Men kan vi arbejde endnu smartere?
Kan vi nå endnu flere mål? Og hvordan forener vi demokratiet med det vilkår, at handlekraft ofte kræver hurtige beslutninger? I
bestyrelsen tror vi på, at vi kan gøre det
bedre. For vi er optaget af at komme i mål
med bedre resultater, og det er samtidig afgørende, at vi bevarer traditionen for at
kvalificere den førte politik med medlemmernes stærke psykologfaglige kompetencer og vilje til at bidrage. Derfor kastede vi
også stor energi og vilje ind i planlægningen
af projektet DP-reform, Dansk Psykolog
Forening i fremtiden.
Inden vi tog fat på konkrete forandringsinitiativer, var det vigtigt for bestyrelsen, at vi tog en overordnet drøftelse af,
hvorfor Dansk Psykolog Forening overhovedet eksisterer. For eksisterer vi alene for
vores egen skyld, eller er vores eksistensberettigelse funderet i det, psykologerne gør
for borgerne og for samfundet? Det sidste

viste sig at være den røde tråd i alle de debatter, der var. At psykologerne er optaget af
at gøre en markant forskel både for den enkelte og for at bedre vores samfund generelt
– og at foreningen sikrer de vilkår, som skal
til for, at vi kan gøre vores arbejde godt.
Ud over at bruge tid og kræfter på DP-reformen har vi også været optaget af større
sager. Nemlig psykologernes rolle og posi
tion i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsnet
bliver ofte sammenlignet med en supertanker, som man ikke får til at ændre kurs fra
den ene dag til den anden. Det billede kan
jeg på flere måder nikke genkendende til –
og det er et vilkår, som vi er bevidste om.
Men vi må insistere på, at fagligheden og
den bedste behandling skal være i højsædet
– og det gælder ikke alene i psykiatrien; det
gælder på alle de områder, hvor psykologer
udreder og behandler børn, unge og voksne
med behov for hjælp.
I mange år har flere specialpsykologer i
psykiatrien stået højt på foreningens ’to do’liste, og derfor er det også godt, at vi har en
regering, der støtter op om ligestilling af
psykiske og somatiske lidelser. For et knækket sind kan gøre lige så ondt som en brækket arm. Ligesom vi også ved, at der er dårlig økonomi i dårlige liv og god økonomi i
gode liv.
Dette holdningsskift – og bedre behandlingsmuligheder – tager dog tid. Men nu
har vi en stor rapport fra Regeringens psykiatriudvalg fuld af gode anbefalinger om,

hvordan indsatsen for personer med psykiske lidelser kan forbedres før, under og efter
en eventuel indlæggelse. Den forbedring er
dog kun mulig, hvis den viden, som psykologerne har om de psykiske lidelser, får lov
til at fylde mere i de valg, som skal træffes
omkring udredning, behandling og efterværn. Derfor skal psykiatrien satse på en
mere kvalificeret anvendelse af de mange
dygtige psykologer i psykiatrien, herunder
på implementeringen af specialpsykologerne. Men det kræver et samtidigt holdningsskifte hos psykologerne. For som specialpsykologer skal vi være villige til at slippe nogle
af de traditionelle psykologopgaver og i stedet arbejde mere koordinerende og tværfagligt.
At kapaciteten øges i psykiatrien, fører
forhåbentlig til flere job til psykologerne.
Men vi er også nødt til på andre områder at
arbejde aktivt for at øge beskæftigelsen.
Derfor vedtog generalforsamlingen i 2012,
at foreningen i en periode på to år skulle
sætte alle sejl i et dedikeret projektforløb
med en selvstændig økonomi i en beskæftigelsesfond. Projektet blev døbt Psykologkampagnen.
Til at rådgive kampagnens folk nedsatte vi
for første gang i foreningens historie et Advisory Board. Det har været meget givende at
få eksterne profilers øjne på de mange initiativer og indsatser. Psykologkampagnen har
haft travlt og været i dialog med rigtig mange medlemmer, mange arbejdsgivere, universiteterne og flere af vores decentrale enheder. I Psykolog Nyt har vi bragt spændende portrætter af psykologer, der er gået nye
eller egne veje, og deres fortællinger har været inspirerende og opløftende for, hvor god
en uddannelse vi har.
I første omgang var Psykologkampagnen
optaget af at få åbnet en masse døre til nye
arbejdspladser. Arbejdsgiverne skulle blive
klogere på, hvor meget psykologi der er i
vækst, bundlinjer, udvikling og forandringer.
Det viste sig hurtigt, at arbejdsgiverne gerne
vil bruge psykologerne. Men psykologerne
er ikke nødvendigvis klar over bredden i deres kompetencerepertoire, fordi de fleste, der
læser psykologi, primært er ”opdraget” inden for det kliniske felt.

Læs inde i beretningen om de spændende aktiviteter, som kampagnen har afviklet
for at udvide psykologernes perspektiv på
de kompetencer de erhverver sig. For som
et af medlemmerne af Psykologkampagnens Advisory Board udtrykker det:
”Der er utrolig meget psykologi i at arbejde med moderne virksomheder. Som alle
andre organisationer består de jo af fællesskaber af mennesker og har derfor stærkt
brug for folk med kompetencer til at forstå
og analysere processerne i de fællesskaber.
Der har kliniske psykologer en stor fordel”.
Jesper Allentoft, cand.psych.,
koncerndirektør, Chr. Hansen A/S
Praksisområdet har også fyldt vældig meget. Og det var en stor landvinding, da det
blev muligt for alle over 18 år at modtage
tilskud til psykologbehandling for let og
moderat angst eller depression. Men midt i
glæden – på borgernes vegne – fyldte en
bekymring, som jeg allerede havde luftet
under forhandlingerne med Danske Regioner. Nemlig at den økonomiske ramme efter vores vurdering var for lille. Så ikke alene har psykologerne skullet kæmpe med
stram økonomistyring og deraf kommende

os om de stigende ventetider. At der er brug
for fornyelse og for et nyt syn på hele dette
område, har udmøntet sig i en stor moderniseringsrapport, som vi har udarbejdet i
samarbejde med Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Der er mange gode ambi
tioner, og jeg glæder mig til det videre arbejde.
Sidst, men ikke mindst, har hele det kommunale område undergået store forandringer. Den største af dem alle er nok Folkeskolereformen, og at inklusion er blevet et helt
centralt nøglebegreb. For med målsætningen om, at 95 procent af alle elever i 2015
skal være inkluderet i den almindelige undervisning i folkeskolen, er der blevet lagt et
stort pres på alle i og omkring folkeskolen.
Vi har i flere sammenhænge ytret os om,
at kommunerne skal have mulighed for at
opprioritere adgangen til den psykologfaglige specialviden, som er nødvendig for at
identificere de børn, der har vanskeligheder
og dermed kræver en særlig indsats. Derudover har vi udarbejdet en rapport, der beskriver, hvordan det kommunale børne- og
ungeområde bør udvikles og kommer med
anbefalinger til, hvordan inklusion lykkes,
og hvordan sagsbehandlingen på det sociale
område kan styrkes.

Vi har i flere sammenhænge ytret os om, at kommunerne
skal have mulighed for at opprioritere adgangen til den
psykologfaglige specialviden, som er nødvendig for at
identificere de børn, der har vanskeligheder og dermed
kræver en særlig indsats.
ventelister; borgerne har også mange steder
i landet måtte vente i gennemsnit 6-8 uger
på at komme i behandling. Det er ikke særligt tilfredsstillende, og derfor har vi også
ret massivt udtrykt vores bekymring både
på Christiansborg og i pressen.
Vi har gjort os meget umage for at holde
alle psykologer med ydernummer tæt orienteret, og jeg har været glad for de mange
møder, vi har holdt undervejs i medlemskredsen – og også for, at mange psykologer
har stillet op, når journalister har kontaktet

Der er altså nok at gøre både for den enkelte psykolog – ligegyldigt hvor man er ansat – og for Dansk Psykolog Forening. Vi vil
fortsætte vores gode dialog og samarbejde
ikke bare med alle jer medlemmer, men også
med kommuner, regioner og politikere på
Christiansborg. For det, psykologer kan, efterspørges i høj grad – og vi vil gerne bidrage.
Vel mødt!
Eva Secher Mathiasen
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Interessevaretagelse
Alt det, du ikke ser
Som interesseorganisation for psykologer
skal Dansk Psykolog Forening aktivt og
målrettet søge indflydelse på politiske processer og beslutninger, som vedrører psykologers beskæftigelse, arbejdsforhold og
professionsudøvelse. Det gør vi traditionelt
via høringer om ny lovgivning og repræsentationer i arbejdsgrupper, udvalg og
følgegrupper, som laver retningslinjer, lovforberedende arbejde, følger forskningen –
og meget andet, som har væsentlig betydning for psykologers virke.
Men Dansk Psykolog Forening er også
med til at påvirke politik og udvikling på
andre, mindre formelle måder. Nogle
gange er der tale om meget synlige processer, hvor dialogen om fremtidens psykiatri eller PPR med en minister eller regionsformand foregår på forsiden af Politiken eller i Nyhederne på tv. Men det,
der står på forsiden, er kun et udpluk af
virkeligheden – og oftest finder processerne sted som lange, komplekse forløb,
hvor der drikkes kaffe med regional-,
kommunal- og folketingspolitikere, forSIDE 12 | Generalforsamling 2014
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handles på embedsmændenes kontorer,
sendes notater og bilag frem og tilbage,
og hvor foreningen præsenterer psykologernes dagsordner for folketingsudvalg i
samråd og deputationer. Det er alt det, du
ikke ser.
Den foregående periode har ikke været
nogen undtagelse, hvad angår målrettet
lobbyvirksomhed.
Formanden og repræsentanter fra sekretariatet har været til møde med Sundhedsministeren om visioner for psykiatrien og psykologbehandling i privat praksis, der har været møde med Socialministeren om behovet for flere psykologer på
socialområdet, foreningen har præsenteret ventelistesituationen og behovet for
udvidet ramme til psykologordningen for
Folketingets Sundhedsudvalg, vi har drøftet videreuddannelse af lærere og psykologer til fremtidens PPR med Kommunernes Landsforening, og med Danske
Regioner og Sundhedsministeriet har foreningen i en lang proces forhandlet en
moderniseringsrapport om praksisoverenskomsten på plads. Og meget andet.
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Folkemødet 2013
Dansk Psykolog Forening var repræsenteret på Folkemødet på Bornholm både i
2012 og 2013. Ved det seneste møde var
vi for første gang også arrangør af et debatarrangement om børns trivsel.
Folkemødet er en god anledning til at
løfte blikket og tage nogle af de vigtige
diskussioner, som rækker ud over dag-tildag-politikken, og fokusere på det, der
virkelig betyder noget for alles fremtid.
Nemlig børnenes trivsel. Det gør vi, fordi
børns trivsel er den vigtigste investering i
et godt samfund – nu og i fremtiden.
Det gode og svære spørgsmål, som
Dansk Psykolog Forening rejser på Folkemødet, er derfor, hvad vi kan gøre bedre,
for at flere børn får en god barndom med
trivsel og muligheder for et godt voksenliv.
Svaret fra vores side er højere kvalitet i
udredning og behandling af udsatte børn
og en social indsats, der hvor børnene er
– i skolen, daginstitutionen og hjemme i
familien. Vi skal gøre det rigtigt første
gang. En tidlig, professionel og tværfaglig

udredning er en forudsætning for, at den
rette indsats sættes i værk, og at indsatsen
lykkes. Det bør være et klart krav til kommunerne at sikre de nødvendige tværfaglige kompetencer til at levere ordentlig
udredning af de udsatte børn og kunne
levere den rette indsats.
Og der er penge nok. I 2011 brugte vi i
Danmark 14,7 mia. kroner på udsatte
børn og unge. Pengene kan godt bruges
klogere, hvis vi investerer i en tidligere og
bedre faglig indsats.
Ud over vores eget debatarrangement
deltog Psykologforeningens formand også
i Sundhedsstyrelsens debatmøde om danskernes forbrug af antidepressiver.
Alt i alt fik vi meget ud af at deltage, vi
var synlige, vi fik netværket og hilst på
både politikere og andre medlemmer, der
var inviteret til at sidde med i debatmøder.

En af ministerens
lighedsambassadører
I 2013 modtog Eva Secher Mathiasen
en opfordring fra sundhedsminister
Astrid Krag om at blive en af ministeriets lighedsambassadører. Som
lighedsambassadør har psykologformanden forpligtet sig på følgende
mærkesager:
1. Lighed i sundhed forudsætter, at
psykisk sundhed ligestilles med fysisk sundhed. Der bør sikres en
reel ligestilling, så adgangen til
psykologhjælp gøres uafhængig af
borgerens økonomi, sociale forhold og geografi. Fx er antallet af
private sundhedsforsikringer vokset markant; og forsikringerne
medvirker til yderligere skævvridning, fordi de svageste borgere
med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet ikke omfattes af forsikringsordningerne, men kommer
bag i køen til behandling.
2. Svigtede børn risikerer at blive
livslange klienter, hvis ikke de
hjælpes. Dansk Psykolog Forening
ønsker at styrke kvaliteten af udredning og behandling på socialområdet, så flere børn kan bryde
den sociale arv.
3. Medicinsk behandling og psykoterapi bør være helt ligeværdige behandlingsmuligheder i psykiatrien.
Flere psykologer i psykiatrien vil
bidrage til at forebygge og mindske
brugen af medicin og tvang – og
bedre patienternes muligheder for
at komme sig.

>> Læs mere på

www.lighedsambassadør.dk

En fleksibel måde at

inddrage

medlemmerne på
Når vi arbejder med at påvirke politik og politikudvikling, har vi brug
for medlemmerne til at kvalificere
initiativerne fagligt. Vi nyder godt af
alle vores selskaber, sektioner og andre netværk, som kan bidrage med
viden, faglighed og praksiserfaring,
der er hele fundamentet i vores politiske interessevaretagelse.
Politik er timing, fordi det handler
om at kunne byde ind, når lejligheden opstår. Derfor inddrager vi i stigende grad medlemmerne i midlertidige, fleksible, ad hoc-prægede former – i arbejdsgrupper, baggrundsgrupper og følgegrupper – til regeringsudvalg, lovgivningsprocesser,
politikudviklingsprocesser og meget
andet. Det virker, for vi er klar, når
der er brug for vores viden og vores
forslag, og vi bygger vores bidrag på
dialog med lige netop de medlemmer, som er eksperter på det område,
som udviklingen drejer sig om.

Samarbejde med danske
organisationer
Psykologforeningen arbejder løbende
sammen med en række andre organisationer både i Danmark og internationalt.
På nationalt plan er de nærmeste samarbejdsparter hoved- og centralorganisationen Akademikerne (AC), A-kassen Akademikernes (tidl. AAK) samt MP Pension
i Unipension-samarbejdet. Samarbejdet
med disse organisationer handler om de
store linjer i interessevaretagelsen for
medlemmerne og foregår sammen med
andre akademiske organisationer.
Vi har også andre bilaterale samarbejdsflader med forskellige fagforeninger
og brancheorganisationer på mere konkrete områder, fx om kursustilbud og gåhjem-møder for ledere eller på praksisområdet, hvor vi har et tæt samarbejde og
erfaringsudveksling med en række andre
organisationer, der også har praksisoverenskomster med Danske Regioner.
Internationalt samarbejde
På den internationale arena er vi en del af
den nordiske Samarbejdskomité (SAK)
bestående af de nordiske landes psykologforeninger, og vi er medlem af EFPA
(European Federation of Psychologists’
Associations) og af verdenspsykologorganisationen, IUPsyS (International Union
of Psychological Science), hvor der samarbejdes om en række generelle forhold
for psykologer på tværs af grænser til
gavn for psykologers bevægelighed på arbejdsmarkedet og til styrkelse af psykologien og psykologprofessionen.
Psykologforeningen har gennem mange år fulgt WHO’s arbejde på at udvikle
næste generation af ICD-diagnosekodesystemet, og det forventes, at der i 2015
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kan publiceres en ny ICD-11. I 2010 inviterede The International Union of Psychological Science (IUPsyS) medlemsorganisationerne til at bidrage til udviklingen af ICD-11, for så vidt angår klassifikationen af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. I 2012 sendte
Dansk Psykolog Forening til WHO forslag til revision inden for udvalgte diagnostiske kategorier på baggrund af en
proces, hvor flere arbejdsgrupper bidrog
til revisionen.
I maj 2013 blev en ny DSM-5 udgivet
som afløser for DSM-IV. Medlemmerne
er gennem Psykolog Nyt blevet orienteret
om forskellen mellem de to udgaver.

APA indkalder dansk

psykolog
I 2013 blev den danske specialpsykolog Klaus Pedersen indkaldt til en
proces i American Psychological
Association (APA) med henblik på i
samarbejde med IUPsyS og WHO at
udarbejde og udgive en træningsmanual, der skal følge ICD-11. Den
internationale anerkendelse sker på
baggrund af foreningens betydelige
bidrag til revisionen af ICD-10, hvor
Klaus Pedersen stod i spidsen for de
danske arbejdsgrupper.

En milepæl

Fagpolitik
Visioner for en fremtidens psykiatri
Regeringen nedsatte i 2012 et psykiatriudvalg samt en række tilhørende arbejdsgrupper, som i september 2013 kom med
anbefalinger til den fremtidige psykiatri.
Dansk Psykolog Forening etablerede i
den forbindelse en baggrundsgruppe med
en række erfarne psykologer fra psykiatrien. Gruppen har fungeret som fagligt
bagland for psykologerne i udvalget og de
tilhørende arbejdsgrupper og har drøftet
foreningens visioner for fremtidens psykiatri. Disse skal danne grundlag for vores deltagelse i de politiske processer, som
i de kommende par år følger af lanceringen af psykiatriudvalgets anbefalinger.
Dansk Psykolog Forenings visioner for
fremtidens psykiatri er vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2013 og lyder i overskriftsform:
• Fysiske og psykiske lidelser skal ligestilles, både hvad angår økonomi, ressourcer, uddannelse, forskning, kvalitet og
patientrettigheder.
• Psykiatriske patienter skal tilbydes og
opleve sammenhængende og helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer.
• Indsats og behandling i psykiatrien skal
styrkes – med fokus på forebyggelse og
kvalitet.
• Kommunernes indsats for psykisk sårbare og psykisk syge skal styrkes – med

fokus på forebyggelse, sammenhæng og
specialkompetencer.
• Relevante uddannelses- og videreuddannelsesforløb for alle faggrupper
med patientkontakt.
• Mere forskning i psykiske lidelser og
behandlingsmetoder.
• Flere og bedre indsatser og aktiviteter
til bekæmpelse af stigmatisering af psykisk syge.
Visionerne findes uddybet på www.dp.dk.

Psykologer i psykiatrien
70 specialpsykologer er med udgangen af
2013 uddannet og godkendt. Desværre er
kun 14 af disse ansat som egentlige specialpsykologer, mens mange af de øvrige
specialpsykologer blot er fortsat i deres
ansættelse som psykolog i psykiatrien. Vi
har i 2012 og 2013 arbejdet både lokalt og
regionalt for at øge antallet af specialpsykologer, og dette arbejde fortsætter. Arbejdet er vigtigt, ikke kun for psykiatrien,
men også for at skabe den nødvendige
dynamik om hele specialpsykologuddannelsen. Vi skal have regionerne til at gå
forrest og vise, at de vil bruge specialpsykologerne – for det vil gøre det mere attraktivt for psykologerne at søge optagelse på uddannelserne.
Foreningen har været i dialog med
Dansk Psykiatrisk Selskab, deltaget i en

Med bekendtgørelsen om specialpsykologuddannelserne blev det i sidste
generalforsamlingsperiode muligt, at
autoriserede psykologer kan uddanne
sig til at diagnosticere og udrede patienterne i psykiatrien på lige fod med
speciallæger i psykiatri. Det er en milepæl i den danske psykiatris historie,
idet der nu er mulighed for, at psykiatrien i højere grad præges af psykologfaglige udgangspunkter.
For udredningen er det vigtigt, fordi
den vil præge sygdomsopfattelsen og
patientens muligheder gennem hele
forløbet. For behandlingen er det vigtigt, fordi patienterne i højere grad vil
kunne modtage samtaleterapi frem
for eller i kombination med medicin.
Samtaleterapien har i mange tilfælde
en langt bedre og mere langsigtet dokumenteret effekt med færre tilbagefald end medicinen alene.
Derfor er det afgørende, at vi fortsat
arbejder målrettet på en hensigtsmæssig implementering af specialpsykologuddannelserne, ligesom det kræver, at nogle psykologer i psykiatrien
giver slip på de traditionelle psykologopgaver med henblik på det spændende arbejde som pioner for specialpsykologuddannelsen og psykologiens
oplagte udbredelse i psykiatrien.

Dansk Psykolog Forening bidrog
Parallelt med psykiatriudvalgets vigtige arbejde nedsatte Dansk Psykolog Forening
en baggrundsgruppe. Heri deltog erfarne psykologer med omfattende erfaringer fra
psykiatrien. Baggrundsgruppen har løbende forholdt sig til oplæg i processen og har
kommenteret den endelige rapport.
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stor konference om specialpsykologer
samt gennem pressen fortalt, at specialpsykologerne er klar. De er dygtige, og patienterne vil gerne behandles af psykologer.

Det kommunale børne- og
ungeområde (PPR)
Ny lovgivning og diverse handleplaner,
strategier og initiativer på det kommunale børne- og ungeområde lægger op til
forandringer i de kommende år, som
både skaber muligheder og udfordringer
for de kommunalt ansatte psykologer.
For at styrke Dansk Psykolog Forenings
muligheder for at påvirke udviklingen på
det kommunale børne- og ungeområde
og udnytte mulighederne for beskæftigelse og bedre og flere indsatser for børn og

• At indsatsen over for børn med mere
omfattende behov for støtte gøres til en
integreret del af PPR’s virke og samspil
med kommunernes sociale indsatser.
• At den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivning og konsultation udvides
til også at dække unge op til 25 år, herunder elever på ungdomsuddannelserne.
• At kommunerne inddrager psykologfaglige kompetencer både i tidlige indsatser og i indsatser for børn og unge
med særlige behov, hvor en grundig
udredning af barnets og familiens situation og behov kan være afgørende for
kvaliteten af indsatsen.
• At det bliver et lovkrav, at der skal gennemføres en psykologfaglig børneundersøgelse i alle sociale sager, som om-

Der er stort potientiale for flere psykologer på det sociale
område. Fx inden for rehabilitering, beskæftigelse,
ældreomsorg, misbrug og handicap.

unge nedsatte foreningen primo 2013 en
arbejdsgruppe med en bred repræsenta
tion af kommunalt ansatte psykologer.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan mulighederne på det kommunale børne- og
ungeområde kan udnyttes. Rapporten er
vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2013 og
indeholder blandt andet følgende anbefalinger:
• At pædagoger, lærere m.fl. har let og
direkte adgang til konsultation, supervision, rådgivning og vejledning fra
fagligt specialiserede konsulenter, herunder psykologer.
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handler børn med sociale og psykologiske problemer.
• At det bliver et lovkrav, at der skal gennemføres psykologfaglige forældrekompetenceundersøgelser som led i
vurderingen af barnets situation og
som grundlag for intervention samt i
forbindelse med anbringelse af børn
hos plejefamilier eller adoptanter.
Læs den fulde rapport på www.dp.dk.

Psykologer på socialområdet
Psykologers kernekompetencer bør spille
en væsentlig rolle i indsatserne på social-

området, og med det store fokus på forebyggelse, tidlig indsats og kvalitet, som
præger det kommunale socialområde, er
der gode muligheder for, at psykologerne
bliver en del af løsningen på de udfordringer, feltet står over for: Opsporing og
indsats over for udsatte børnefamilier,
krav om inklusion af flertallet af børn
med særlige behov og sikring af kvalitet i
sagsbehandling og indsatser for udsatte
børn og familier.
Med udgangspunkt i Dansk Psykolog
Forenings overordnede vision om psykologhjælp til alle med behov – herunder
psykologiske udrednings- og behandlingstilbud til børn, unge og deres familier – søger foreningen at påvirke politiske
processer og initiativer, der kan forstærke
indsatsen for borgerne via en styrkelse af
psykologers funktioner og beskæftigelse
på socialområdet.
De processer, foreningen deltager i på socialområdet, strækker sig fra debatten om
inklusion i folkeskolen og fremtidens PPR
til retningslinjer for specialiserede børnefaglige undersøgelser – og målet er hver
gang at sikre, at psykologfagligheden bliver
en integreret del af indsatserne.
Det sociale område handler imidlertid
også om voksne med alvorlige problemer,
og også her anvendes psykologiske kompetencer i for lille et omfang. Foreningen
arbejder på at synliggøre behovet for flere
psykologer inden for fx rehabilitering, beskæftigelse, ældreomsorg, misbrug og
handicap.

Forældrekompetenceundersøgelser
og børnefaglige undersøgelser
Mange af de ulykkelige sager om udsatte
børnefamilier, som har præget mediebilledet i de seneste år, er udtryk for et tvin-

gende behov for at styrke kvaliteten af
den indsats, der gøres for familierne.
Et af de områder, hvor der skal sættes
ind, er på udrednings- og undersøgelsesfeltet – både når det vedrører forebyggende foranstaltninger, anbringelse af børn i
plejefamilier eller institutioner og godkendelse af plejefamilier og adoptanter.
En ordentlig undersøgelse af børn og forældre er en forudsætning for, at den intervention, der iværksættes, er den rigtige. Og her spiller psykologer en helt afgørende rolle.
I 2011 var Dansk Psykolog Forening
med til at udarbejde retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Foreningen har siden arbejdet for, at retningslinjerne bliver
brugt som led i vurderingen af barnets situation og som grundlag for intervention
samt i forbindelse med anbringelse af
børn hos plejefamilier eller adoptanter.
Sideløbende arbejder foreningen for, at
der i alle sager, der drejer sig om sociale
eller psykologiske problemstillinger, skal
være en psykolog med til at vurdere behovet for at gennemføre en psykologfaglig børneundersøgelse. Og det er mindst
lige så vigtigt, at undersøgelsen herefter
bliver brugt som reelt grundlag for at
planlægge og iværksætte konkrete tiltag
over for barnet. Det vi gør skal ske på
baggrund af kvalificeret og tilstrækkelig
viden om barnets muligheder, i stedet for
at vi handler i blinde og derfor ofte rammer skævt.

Sager om omsorgssvigtede børn, der er faldet igennem det
kommunale system, har sat indsatsen for udsatte børn og
unge på den politiske dagsorden. Når vi gerne vil drøfte
området med vores politikere, skal det dog ses i det brede
perspektiv og ikke kun med henblik på enkelte spektakulære
sager. Gør kommunerne det rigtige første gang, bliver det
ikke dyrere, men derimod billigere at løfte kvaliteten i
tilbuddene til de sårbare børn.
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Det er helt afgørende, at vi ikke går på kompromis med
vores faglighed, og at en psykolog både i dag og i morgen
opfylder alle de nødvendige faglige betingelser.

Cand.pæd.psych.-uddannelsen
Danmarks Lærerforening har igennem
længere tid sammen med Kommunernes
Landsforening arbejdet for at genåbne
uddannelsen til cand.pæd.psych. Modellen har været en 3½ års overbygningsuddannelse som en kombination af kandidatuddannelse oven på en professionsbachelor som lærer og en masteruddannelse.
Aarhus Universitet endte med at konstatere, at det med denne model ikke er
muligt at uddanne professionsbachelorer
til et niveau som svarer til cand.psych.uddannelsen, hvilket er et krav for at en
ny cand.pæd.psych.-uddannelse skulle
kunne give adgang til fuld autorisation
som psykolog.
I Dansk Psykolog Forening har vi været
tilfredse med denne udvikling. Vi mener,
det er vigtigt, at psykologtitlen ikke udvandes af et utilstrækkeligt uddannelsesniveau. For i oprettelsen af nye uddannelser til psykolog er det vigtigt at holde sig
for øje, at psykologien som videnskabelig
disciplin har udviklet sig voldsomt gennem de sidste mange år og stiller store og
brede krav til de nye kandidaters kompetencer. Det er helt afgørende, at vi ikke
går på kompromis med vores faglighed,
SIDE 18 | Generalforsamling 2014

og at en psykolog både i dag og i morgen
opfylder alle de nødvendige faglige betingelser.
Efter at Aarhus Universitet opgav at
lave uddannelsen, har Danmarks Lærerforening sammen med Pædagogisk Psykologisk Forening presset hårdt på for at
få undervisningsministeren til at gribe
ind. Ministeren har heldigvis afvist at gribe politisk ind i universitetets faglige vurdering med henvisning til uddannelsernes niveau og kvalitet og har taget til efterretning, at uddannelsen ikke genopstår, og at folkeskolens behov bør dækkes
på andre måder.
Inklusionsopgaven er en stor udfordring, som kræver et godt tværfagligt
samarbejde blandt de mange medarbejdere i kommunernes PPR’er og på landets
skoler og daginstitutioner. Psykologerne
er vigtige nøglespillere og ligesom de andre faggrupper afgørende for, at projektet
får de bedste muligheder for at lykkes.
Psykologforeningen mener ikke som udgangspunkt, at der er behov for nye kompetenceprofiler blandt PPR-medarbejderne. Til gengæld er der stort behov for, at
skolens lærere og daginstitutionernes pædagoger får reel, formel og uaflyselig adgang til supervision og sparring med de

ressourcepersoner, som allerede er ansat i
kommunerne. Inklusionskompetencerne
udvikles nemlig ikke bedst ved, at medarbejderne tager på kursus bag en skrivepult, men når de får reelle muligheder for
at udvikle faglige kompetencer og refleksion over egen praksis, mens de vanskelige processer er i spil omkring børnene. Vi
har derfor aktivt med møder med ministeriet og Kommunernes Landsforening
budt ind på disse opgaver på vegne af vores medlemmer.
Vi kan samtidig konstatere, at vi ikke
får svært ved at levere psykologer til kommunerne i fremtiden, og at psykologerne
er veluddannede og kompetente til at løse
opgaverne. Og opgaverne er bredt sammensat: fra enkeltstående konsultative
indsatser til længerevarende behandlingsopgaver. Den type opgaver varetages
bedst af psykologer, som er uddannet
med det fulde psykologiske kompetencerepertoire, og som indgår i et godt samarbejde med pædagoger, lærere og socialrådgivere.
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GF-2014
Bestyrelsens beretning

Professions-
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Dansk Psykolog Forening vil være
med til at sætte dagsordenen, påvirke
og ikke mindst sikre betingelserne for,
at endnu flere borgere får mulighed
for bedre forebyggelse, udredning og
behandling af deres psykiske lidelse.
Et af midlerne er at udarbejde høringssvar i forbindelse med lovforslag
og bekendtgørelser.

Høringer og debat
Dansk Psykolog Forening har fremsendt
bemærkninger i forbindelse med høringssvar om folkeskolens specialundervisning, evaluering af forældreansvarsloven,
lovforslag om ændring af børneattestloven, om særlig støtte til børn, unge og familier, forslag til bekendtgørelse om børnehuse, til vejledning om medikamentel
behandling af børn og unge med psykiske
lidelser – og mange flere. Høringssvarene
retter sig mod ministerier, styrelser, Danske Regioner m.fl.
Foreningen får bidrag til høringssvar
både fra decentrale enheder og enkeltmedlemmer, og foreningens svar hviler
således på et godt samarbejde mellem det
centrale og decentrale niveau i foreningen. Læs mere på www.dp.dk, hvor høringssvarene også findes.

Medierne som medspiller
Medierne spiller en stor rolle i arbejdet
med at sætte psykologernes løn- og arbejdsvilkår på dagsordenen. Det er i medierne, den offentlige debat føres, og det
er her, politikere, fagfolk og borgere møSIDE 20 | Generalforsamling 2014

des og udveksler synspunkter. Som forening kan vi mene meget, men hvis ingen
lytter, kommer vi kun langsomt fremad.
I det løbende pressearbejde har medierne flere funktioner:
Det er her, Psykologforeningen kommenterer relevante aktuelle sager, fx rapporten og anbefalingerne fra regeringens
psykiatriudvalg. Det er også her, foreningen arbejder for at sætte vores egne sager
på den offentlige dagsorden, eksempelvis
problemet med ventetider på behandling
af depressioner med tilskud. Endelig løfter
medierne en del af den løbende branding
af psykologernes profession, når psykologer som fagfolk og eksperter fortæller og
kommenterer diverse tendenser og sager.

Mediebilledet i dag
I dagens stærkt fragmenterede nyhedsbillede kæmper mange forskellige medier
om vidt forskellige målgruppers opmærksomhed. Antallet af mediehistorier er
højt, og mange produceres under højt
tidspres. Det betyder også, at vi skal
handle hurtigt.

Med netmedierne og de mange nyhedsudsendelser i radio og tv har vi fået
deadline 24 timer i døgnet, og en nyhed
ligger sjældent længe på forsiden. Så snart
nyhedsstrømmen løber videre, rasler
tophistorien nedad. En begivenhed, som
indtræffer ved frokosttid, kan end ikke
være sikker på en placering i aftenens tvnyheder.
I dette kapløb kan en lille forening som
vores ikke kommentere alle relevante sager eller være til stede på alle debatplatforme. Vi må vælge. Vi koncentrerer os
om en række mærkesager, hvor vi som
mål har, at de ikke må være på den offentlige dagsorden, uden at Dansk Psykolog Forening taler med.
Blandt de primære mærkesager finder
vi behandling af angst og depression,
børn og unges trivsel og psykiatrien.
I disse sager optræder Psykologforenin-

gen typisk som faglig organisation. Vi er
part i en lang række politiske udspil, som
sætter rammerne for medlemmernes lønog arbejdsforhold, og vi kommenterer sagerne som part. Det gælder inklusion i
folkeskolen, tilskud til psykologbehandling, satspuljeforlig, psykisk arbejdsmiljø,
visionerne for psykiatrien, brugen af terapi kontra medicin osv.
Et andet område, som må vægtes, er de
mange henvendelser fra medierne, der
ønsker at tale med eksperter eller specialister på udvalgte områder. Vi hjælper
dem gerne. Det er i alle psykologers interesse, at erfarne eksperter kommenterer
tidens tendenser og de emner, som fylder
i hverdagen. Derfor prioriterer vi at finde
de rigtige kilder til emner som behandling af børn med ADHD, kriser i parforholdet, spøgelsesbilister, de lykkelige danskere, børneopdragelse, hjemvendte sol-

dater – eller som en journalist spurgte for
nylig: Om vi kunne henvise til en psykolog, der havde erfaring med borgmestre,
som gennemgik krise efter at have mistet
borgmesterkæden og magten.
Alle henvendelser bliver behandlet – og
besvaret. En del af disse henvendelser bliver besvaret af foreningens medlemmer,
som ofte sidder med den egentlige ekspertviden.

Blandt mærkesagerne er behandling af angst og depression,
børn og unges trivsel samt psykiatri.
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Tre kerneområder
Tavshedspligt
Psykologers tavshedspligt er forudsætningen for en klients tryghed og er
helt basal for et vellykket klientforløb.
Tavshedspligten er lovfæstet for både autoriserede og ikke-autoriserede
psykologer. Tavshedspligten er dog ikke altid absolut, og der kan derfor
være situationer, hvor psykologer kan komme i tvivl om, hvorvidt de kan,
bør eller skal bryde tavshedspligten.
Foreningen har i 2013 udgivet folderen ”Psykologers tavshedspligt” – et
værktøj, der kan skabe klarhed over tavshedspligtens kompleksitet. Folderen kan anvendes af psykologer og udleveres til klienter, der ønsker området belyst. En mere fyldestgørende dækning af spørgsmålene om tavshedspligt findes på foreningens hjemmeside.
Vidnepligt
På baggrund af en principiel konkret retssag om tavshedspligt, har foreningen politisk arbejdet på at få ændret retsplejelovens regler om vidnepligt.
Det lykkedes at få Dansk Folkeparti til at fremsætte et beslutningsforslag
om beskyttelse af psykologers tavshedspligt gennem krav om vidneudelukkelse på linje med præsters vidneudelukkelse. Forslaget blev ikke vedtaget,
og der har ikke senere været politiske partier, der har vist interesse for at
få forslaget gennemført.
SIDE 22
| Generalforsamling 2014
Titelbeskyttelse

Psykologer har kæmpet for og opnået stor anseelse i samfundet. Succesen
kommer af, at psykologerne insisterer på høj faglig kvalitet, og at det er
det, man som borger kan forvente, når man henvender sig. Derfor er det
attraktivt at kalde sig psykolog.
Af de aktuelt eksisterende psykologiske uddannelser giver kun cand.psych.uddannelsen ret til at kalde sig psykolog. Andre ældre og godkendte uddannelser er mag.art. i psykologi og cand.pæd.psych. Titelbeskyttelsen tager
afsæt i et forbrugerbeskyttelseshensyn.
Mange er dog ikke klar over denne titelbeskyttelse eller misbruger den bevidst ved at kalde sig psykolog – oftest i sammensatte ord: sportspsykolog,
krisepsykolog m.v. Selv Københavns Universitet har været uopmærksom på
den lovmæssige titelbeskyttelse og har i en reklame for jobmulighederne for
cand.mag. i sprogpsykologi kaldt de uddannede ”sprogpsykologer”. Foreningen har rettet henvendelse til universitetet for at få fjernet den forkerte titel.

SIDE 22 | Generalforsamling 2014

Nationale kliniske retningslinjer
Dansk Psykolog Forening har arbejdet på
at øve indflydelse på udviklingen af kliniske retningslinjer og vejledninger inden
for forskellige områder. Vi har efter høring blandt relevante selskaber sendt bemærkninger til udkast til kliniske retningslinjer inden for fx angst og OCD,
medicinsk behandling af børn og unge
med psykiske lidelser, interventioner til
støtte for pårørende til kræftpatienter i
palliativt forløb.
Desuden har Psykologforeningen udpeget psykologer til arbejdsgrupper, der
skal udarbejde kliniske retningslinjer og
vejledninger. Det drejer sig om: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af
borgere med KOL. Referencegruppe til
udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for bipolar lidelse. Arbejdsgruppen vedr. nationale kliniske retningslinjer for ADHD/HKF – udredning og
behandling af børn og unge.
Sundhedsstyrelsen inviterede i 2012
foreningen til at fremsætte forslag til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Efter
høring blandt selskaberne sendte vi forslag til udarbejdelse af klinisk retningslinje for psykopatologisk udredning ved depressive symptomer. I efteråret 2013 har
vi modtaget en ny henvendelse med mulighed for at indsende forslag til kliniske
retningslinjer.

Der er positive perspektiver i at anvende internettet
som supplement til face-to-face-behandling. Hvis det kan
lette adgangen til behandlingen for psykiske lidelser,
er vi nået langt.
Internetunderstøttede
psykologiske ydelser
En arbejdsgruppe har udarbejdet retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser, som primært bygger på EFPA’s retningslinjer for psykologisk service
ydet via internet og andre ikke-direkte
metoder. Retningslinjerne skal fungere
som et supplement til de lovgivningsmæssige bestemmelser, etiske og andre
retningslinjer, der generelt gælder for
psykologers behandling. Det er væsentligt
at tage højde for de særlige faglige udfordringer, der knytter sig til at tilbyde psykologiske ydelser ved hjælp af internetunderstøttet teknologi og anden moderne
teknologi, hvor der ikke er direkte ansigttil-ansigt-interaktion.
For at retningslinjerne i tilstrækkeligt
omfang kan fungere som grundlag for fx
etablering af internetbaseret behandling,
er retningslinjerne ved at blive suppleret
med flere faglige forhold, inden de behandles politisk.

om. Hvis en ordning bliver etableret i
Danmark på dette grundlag og den bliver
akkrediteret af EFPA, vil det være muligt
for den danske ordning at udstede EuroTest-certifikater.
Psykologforeningen har været ledende
kraft i Videnscenter for Professionel Personvurdering for at få en dansk udgave af
EFPA’s standard, der har fået titlen ”Retningslinjer for kompetencer hos personer,
der udfører erhvervsrettet personvurdering”. Det har imidlertid vist sig vanskeligt
at få interessenterne på erhvervstestmarkedet til at gå ind i projektet med at opbygge
en egentlig certificeringsordning. Da det
er ganske ressourcekrævende, overvejer vi
at gå andre veje for at få implementeret
standarden for testbrugeres kvalifikationer
på erhvervstestmarkedet.
Foreningen har indgået i arbejdet med
revision af EFPA’s standard for vurdering
af testværktøjer, ”EFPA Test Review Model for the Description and Evaluation of
Psychological and Educational Tests”.

Testværktøjer og certificering
Psykologforeningen har fortsat sit arbejde
med at få interessenter på erhvervstestmarkedet til at indgå i etablering af en
certificeringsordning for erhvervstestbrugere. Det er foreningens ønske, at certificeringsgrundlaget skal være EFPA’s standard for testbrugerkvalifikationer, da det
er et niveau, alle EFPA-landene er enige

Psykologernes jobmarked
Foreningens beskæftigelsespolitik handler om at skaffe flere stillinger for ad den
vej at begrænse ledigheden. I de sidste 2
år er der skabt 501 psykologstillinger. Alligevel er ledigheden med 3,7 % i december 2013 det samme som i december
2011. I hele 2012 var ledigheden dog højere, og jobmarkedet var særligt svært at

komme ind på for de nyuddannede. Psykologledigheden er dog ikke meget forskellig fra andre akademiske grupper og
det øvrige arbejdsmarked. Selv om krisen
stadig er over os, er bedre tider på vej.
Særligt kan vi glæde os over, at det trods
en stor tilvækst i antallet af nye psykologer – større end akademikere generelt –
lykkes os at få flere i arbejde, end det
gælder for de øvrige akademikergrupper.
Beskæftigelsesområdet præges af markante omstillinger. Den nye forkortede
dagpengeperiode er indført 1. januar
2013, og de første psykologer er faldet ud
af systemet. I alt har 53 psykologer mistet
deres dagpenge, heraf 15 dimittender. Vi
har haft tilbud om individuel vejledning
til disse medlemmer. Samtidig har vi via
AC forsøgt at skabe bedre vilkår for de ledige, herunder gennem styrkelse af Aka-

Under pres
Finanskrisen klinger af, men dens eftervirkninger vil kunne mærkes i år
fremover. På psykologernes arbejdsmarked er især beskæftigelsen for de
nyuddannede under pres. Det er
også blevet vanskeligere at forhandle
gode overenskomster hjem.

demikerkampagnen. I perioden har vi ligeledes via AC udtalt os om den nye
fleksjobreform, der har gjort det sværere
at få fleksjob som akademiker.
AAK (Akademikernes A-kasse), er fra
1. juli 2013 fusioneret med IAK (Ingeniørernes A-kasse) og blevet til en ny stor
a-kasse, nu med navnet Akademikernes.
Etableringen af den nye a-kasse har vi
støttet, fordi den i kraft af sin størrelse
og effektivitet på bedst mulig måde kan
hjælpe vores ledige medlemmer. A-kassens og Psykologforeningens fælles indsats skal sikre den højest mulige beskæftigelse blandt psykologerne.

OK13 og lønudvikling
Den offentlige smalhans betød, at vi fik et
meget pauvert resultat ved de offentlige
overenskomstforhandlinger i 2013. Det
lykkedes dog at nå en aftale om introduktionsstillinger til akademikere, der har
været ledige i et år. En introduktionsstilling er en midlertidig stilling af ét års varighed i stat, region eller kommune, hvor
der samtidig er en forpligtelse til oplæring og kompetenceudvikling.
Desværre blev den samlede fagbevægelse mødt af en række markante angreb
på vores velerhvervede rettigheder. Vi
blev ikke presset på arbejdstiden, men
blev mødt med krav om en individualisering af løndannelsen – med direkte forhandling med den enkelte medarbejder
uden om tillidsrepræsentanten og organisationen. Det lykkedes os at slå værn om
dette, men det er en kamp, der skal forsætte, hvis det skal lykkes permanent at
sikre os mod forringelser.
Ved OK11 oplevede vi også et svagt resultat, og vi kan i dag konstatere, at vi mistede realløn i perioden. Alt tyder derimod på, at vi ved OK13 kan bevare realSIDE 24 | Generalforsamling 2014

lønnen, fordi de private lønninger nu stiger en smule. Kombineret med en rolig
prisudvikling smitter det gunstigt af på de
offentlige lønninger.
Efter at vi oplevede en rekordlav stemmeprocent ved urafstemningen ved OK11
på 14,8 %, var valgdeltagelsen ved OK13
på 20,3 %.

Brug din
stemme
Stemmeafgivningen er stadig for lav.
Det svækker vores gennemslagskraft
over for modparten, når deltagelsen
ikke er større. Så husk at stemme næste gang.

Kommunal- og regionsvalg 2013
I forbindelse med kommunal- og regionsvalget i november 2013 gennemførte vi
for første gang en kampagne for at få sat
Psykologforeningens politiske prioriteringer på dagsordenen. Valgene var en vigtig
begivenhed for Psykologforeningen, der
har over halvdelen af vores medlemmer
ansat i kommuner og regioner. Vi stillede
dels spørgsmål til kandidater fra partierne, dels synliggjorde vi psykologer, der
stillede op. En af måderne har været etableringen af et valgsite og en præsentation
af de opgaver, som psykologer løser i
kommuner og regionerne. Vores indsats
har været et led i Psykologkampagnen, og
meget af materialet, der er produceret, er
blevet brugt i den del af kampagnen, der
retter sig mod det offentlige område.
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Tilskud til behandling for angst
eller depression
I maj 2012 blev foreningen og Danske Regioner enige om en model for udvidelse
af praksisoverenskomsten med let til moderat angst og depression. Folketingets
partier havde med satspuljeforliget for
2012 prioriteret området. Det betød, at
det fra 1. juli 2012 var muligt for alle borgere med let til moderat depression at få
en henvisning til psykologhjælp via deres
læge. Samtidig blev antallet af årgange,
som kunne henvises til behandling for let
til moderat angst og OCD, fordoblet, så
tilbuddet kom til at gælde alle mellem 18
og 38 år.
Umiddelbart skulle dette være en let aftale at indgå. Og foreningen havde da
også forinden sammen med flere patient
organisationer arbejdet for en ophævelse
af aldersbegrænsningen i depressionsordningen. Men folketingspolitikerne havde
valgt at udvide aldersgruppen uden at afsætte nævneværdigt flere økonomiske
midler. Da Danske Regioner samtidig var
blevet underlagt langt stærkere økonomistyring fra statens side, blev det kun muligt at gennemføre udvidelsen af psykologordningen, hvis der samtidig kom en
meget stram økonomistyring af angst- og
depressionsordningerne. Ved forhandlingerne gjorde vi længe opmærksom på, at
den økonomiske ramme var for lille, hvilket Sundheds- og forebyggelsesministeriet ikke var lydhør over for.

I første omgang blev der indgået en aftale, hvor psykologerne fik til opgave ikke at
øge antallet af depressionsbehandlinger.
Sundhedsstyrelsen havde parallelt udgivet
retningslinjer for lægernes henvisninger,
og mantraet var, at hvis blot lægerne henviste korrekt og psykologerne kun tog
imod de korrekte patienter, så ville ordningens økonomi dække behovet.
Psykologerne skulle alle sammen bevare et aktivitetsniveau som tidligere, og
hvis det lykkedes, ville den kollektive
økonomiske ramme holde. Dermed ville
psykologerne undgå en kollektiv økonomisk sanktion i form af modregning i de
fremtidige honorarer. Dette viste sig efter
få måneder ikke at være muligt. Antallet
af borgere, der blev henvist, var langt
større end tidligere, og mange psykologer
med ydernummer oplevede stort pres på
markant stigende ventetider.
For at undgå en økonomisk overskridelse og dermed kollektiv honorarnedgang, blev der efter godt et halvt år indgået en tillægsaftale. Fra 1. maj 2013 blev
der indført en omsætningsgrænse på
275.000 kr. pr. ydernummer for behandling af angst og depression.
Omsætningsgrænsen var efter Psykologforeningens vurdering den mest ansvarlige løsning. Det var givet, nemlig at
der på den ene side ikke var penge nok og
på den anden side var brug for en geografisk og tidsmæssig fordeling af tilbuddet.
Danske Regioners alternativ var en be-

Ved forhandlingerne gjorde vi længe opmærksom på, at
den økonomiske ramme var for lille, hvilket Sundheds- og
forebyggelsesministeriet ikke var lydhør over for.

grænsning af antallet af konsultationer,
hvilket vi fandt fagligt uforsvarligt.
Resultatet af omsætningsgrænsen har
været en opbremsning. Men nyeste tal fra
oktober 2013 viser en stabil omsætning
på 11 mio. kr. pr. måned.
Vi begyndte i november 2012 at måle
ventetiden på behandling af angst og depression hos psykologer med ydernummer. Frem til juni måned 2013 blev ventetiderne på angst- og depressionsbehandling næsten fordoblet. Og fra juni 2013 til
oktober 2013 skete der yderligere en stigning, således at ventetiden var på ca. 10
uger. Vores seneste undersøgelse viser nu
en ventetid på godt 8 uger, hvilket stadig
er for lang tid, eftersom de ventende alle
er patienter, der er henvist med et behov
for behandling her og nu.

Moderniseringsudvalget
Moderniseringsudvalget har været et topprioriteret arbejdsområde i perioden. Udvalget bestod af repræsentanter fra Dansk
Psykolog Forening, Danske Regioner og

Ministeriet for forebyggelse og sundhed
og har haft til opgave at undersøge, hvordan den godt 20 år gamle praksisoverenskomst kan revideres og moderniseres på
både kortere og længere sigt.
Når foreningen ved overenskomstfornyelsen i 2011 arbejdede for at få nedsat
udvalget, skyldtes det dels et ønske om, at
henvisning til psykologbehandling fremover i højere grad sker på baggrund af behov og i mindre grad på baggrund af en
specifik ydre hændelse, dels ønsket om at
gøre det enklere at være tilknyttet overenskomsten, som i stigende grad er blevet
administrativt tung og vanskelig at arbejde under.
En af de store landvindinger er, at parterne i enighed peger på at undersøge mulighederne for at lave en forsøgsordning med
en behovsmodel for henvisninger frem for
ydre hændelse som primær indikator.
Der er i arbejdsgruppen også enighed
om, at behandling inden for overenskomsten skal følge den evidenserklæring, som
Dansk Psykolog Forening har udarbejdet.

Gennemslagskraft i medierne
Angst- og depressionsordningen og ikke mindst de stigende ventetider har været
godt stof i medierne, og vi har omfattende kontakt med journalister fra stort set hele
spektret af aviser, tv-kanaler og elektroniske medier.

Det betyder blandt andet, at arbejdet skal
foregå på videnskabeligt grundlag, og at
det er den individuelle klient, der er udgangspunkt for planlægningen af behandlingen. Målet defineres derfor som størst
muligt udbytte af behandlingen inden for
de givne rammer. Det forpligter psykologerne på fortsat at træffe kvalificerede og
velbegrundede valg under behandlingen,
uanset hvor metodespecifikt eller manualbaseret man arbejder. Det centrale er, at
klienten får den bedst mulige effekt af behandlingen, og at psykologen kan begrunde sine interventionsvalg.
Den endelige rapport fra Moderniseringsudvalget blev forsinket i forhold til
den oprindelige tidsplan og er først udgivet umiddelbart op til jul i 2013. Forsinkelsen skyldtes stor bevågenhed om arbejdet fra flere ministeriers side samt det
forhold, at Ministeriet for sundhed og
forebyggelse parallelt arbejdede med
Psykiatriudvalget.

Praksiskandidater
Praksiskandidatordningen er blevet ændret med virkning fra 15. maj 2013, hvorefter det ikke mere er muligt at tilknytte
praksiskandidater via en samarbejdskontrakt. Det er herefter kun muligt at ansætte kandidater på funktionærvilkår. I forbindelse med ændringen er der aftalt en
overgangsordning for de kandidater, som
på ikrafttrædelsestidspunktet var i ”selvstændig-ordningen”.
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Tiltrædelse pr. 1.1.2012
Region Hovedstaden 16 (150),
Region Sjælland 10 (70),
Region Syddanmark 13 (48),
Region Midtjylland 15 (104),
Region Nordjylland 5 (22).
Tiltrædelse pr. 1.7.2012
Region Hovedstaden 0,
Region Sjælland 0,
Region Syddanmark 8 (22),
Region Midtjylland 1 (3),
Region Nordjylland 1 (9).
Tiltrædelse pr. 1.1.2013
Region Hovedstaden 7 (79),
Region Sjælland 0,
Region Syddanmark 6 (20),
Region Midtjylland 1 (10),
Region Nordjylland 4 (21).
Tiltrædelse pr. 1.7.2013
Region Hovedstaden 10 (125),
Region Sjælland 4 (39),
Region Syddanmark 3 (13),
Region Midtjylland 4 (68),
Region Nordjylland 2 (18).
Tiltrædelse pr. 1.12.2013
Region Hovedstaden 6 (65),
Region Sjælland 1 (4),
Region Syddanmark 2 (16),
Region Midtjylland 3 (14),
Region Nordjylland 0.
Ansøgeretal i parentes
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Praksiskandidatordningen har været
meget benyttet, og der har de seneste år
permanent været ca. 100 kandidater. De
fleste har arbejdet på baggrund af en
samarbejdskontrakt mellem kandidaten
og ydernummerpsykologen, og de færreste praksiskandidater har haft et egentligt
ansættelsesforhold.
Ordningen har gennem flere år været
genstand for kritik fra både kandidaters
og yderes side. Flere og flere problemer
med økonomisk usikkerhed, juridiske og
især skattemæssige udfordringer er dukket op, hvorfor den tidligere løsning var
uholdbar.

Mere medlemsinddragelse
– flere medlemsmøder
Der har været meget stor mødeaktivitet
med medlemmerne på det liberale område. To gange om året holdes møder med
kredskontaktpersoner. Kredskontaktpersonerne repræsenterer alle liberale medlemmer i deres kreds. Det vil sige, at både
psykologer med og uden ydernummer er
omfattet af medlemskredsen.
Under praksisoverenskomsten holdes
der tre-fire gange årligt møder med foreningens repræsentanter i de regionale
samarbejdsudvalg (RSU). Disse møder
mellem DP-centralt og RSU-repræsentanterne har udviklet sig til et strategisk
vigtigt forum. Formålet med møderne er
at orientere RSU-medlemmerne om centrale tiltag, ændringer og fortolkninger i
overenskomsten, ligesom foreningen får
nyttig viden om, hvordan praksisoverenskomsten bliver praktiseret på regionalt
niveau. Herudover danner møderne ramme om vigtig videndeling mellem RSU-

Flere medlemmere klager over deres samarbejde med
netværk og forsikringsselskaber, fordi der bl.a. opstilles
procedurer for limitering af ydelser.
medlemmerne og samarbejdet med re
gionerne på tværs af de fem regioner.
I forbindelse med fornyelse af praksisoverenskomsten i 2014 har vi for første
gang haft medlemsmøder som opstart til
indsamlingen af foreningens krav og ønsker. Foreningens Liberale Forhandlingsudvalg har udarbejdet et debatoplæg, og
alle medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion var inviteret til at deltage i
debatterne på medlemsmøderne. Hovedtemaerne var økonomistyring, praksis
kandidatordningen og de anbefalinger,
som er kommet fra Moderniseringsudvalget. Ud over debatten på møder er der
også oprettet en POK14-hjemmeside,
hvortil alle kan sende forslag og overenskomstkrav.
I regi af Moderniseringsudvalget har vi
gennemført to runder med hver fire medlemsmøder rundt i landet. På møderne
har alle interesserede medlemmer på det
liberale felt haft mulighed for at debattere
med Psykologforeningens formand og
øvrige repræsentanter i Moderniseringsudvalget.

Forsikringsselskaber og netværk
Psykologforeningen har løbende været i
dialog med medlemmerne om de privatpraktiserende psykologers vilkår i forbindelse med deres arbejde for forsikringsselskaber og/eller netværk.
Vanskelighederne i samarbejdet med

forsikringsselskaber og netværk er især, at
der opstilles procedurer for limitering af
ydelser, tavshedspligten udfordres, etikken er under pres, og at sygesikringsordningen bliver misbrugt, idet netværksklienter kommer først i køen til behandling.
Senest har psykologerne også oplevet, at
netværk har sænket psykologhonoraret
betragteligt.
På baggrund af en temadag, som Selvstændige Psykologers Sektion afholdt i
2012 om forsikringsselskaber og netværk,
blev der nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede en vejledning til selvstændige
psykologer, som samarbejder med forsikringsselskaber og netværk.
I eftersommeren 2013 er der gennemført medlemsmøder i Århus og København. Anledningen var honorarnedsættelser og yderligere vilkårsforringelser. Et
emne var konkurrencelovgivningen, som
sætter væsentlige begrænsninger for, hvor
meget foreningen kan gøre på kollektivt
plan, herunder at foreningen ikke kan
forhandle honorarer og priser.
På møderne var der opbakning til at arbejde videre med ideerne om fx at udarbejde standarder for de forskellige psykologydelser, som medlemmerne så eventuelt bliver bundet af gennem vedtægterne.
Der var også opbakning til at søge dialog
med netværk for at oplyse om relevant
sundhedslovgivning og psykologetik, som
tilsyneladende tilsidesættes flere steder.
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I december 2013 har foreningen indbudt alle 18 kendte netværk til møde.
Foreningen har sideløbende sat fokus på
problemstillingerne i pressen, og udfordringerne med netværk og forsikringsselskaber har også været drøftet med Danske Regioner.

Nye ydernumre
Der er mange velkvalificerede psykologer,
som søger ydernummer. Desværre langt
flere end det antal ydernumre, der udbydes. I 2012 blev der opslået 69 ledige
ydernumre på landsplan, og der var 428
psykologer, der søgte. I 2013 blev der opslået 53 ledige ydernumre på landsplan,
og der var 527 psykologer der søgte.
Ny forretningsorden for
Bedømmelsesudvalget
Bedømmelsesudvalget er det udvalg, der
tildeler ydernumre. Udvalget består af to
repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening samt repræsentanter fra hver Re

gion. Ydernumre tildeles efter ansøgning
og på baggrund af en række formelle kriterier: geografi, arbejdstid som privatpraktiserende, autorisation og psykologfaglige kompetencer.
I forbindelse med indgåelse af praksisoverenskomsten i 2011 blev det aftalt, at
der skulle indarbejdes en større fleksibilitet i bedømmelsesudvalgets forretningsorden, så at ydernumre kan besættes hurtigt og fleksibelt.
Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for både Psykologforeningen og Regionerne, som
præsenterede en ny forretningsorden medio 2013. Denne indeholder bestemmelser om mødeafholdelse og mødeproces,
herunder mulighed for større fleksibilitet
for udvalget til at besætte ledige ydernumre. Forretningsordenen rummer også
bestemmelser om udvalgets udvælgelseskriterier samt ansøgerens mulighed for at
søge om aktindsigt i egen sag.

krav til ansøgere
Kriterier for at få et ydernummer, jf. §8 i Praksisoverenskomsten og forretnings
ordenen:
•

Psykologen skal stå til rådighed som privatpraktiserende mindst 22 timer ugentlig og må ikke have ansættelse i mere end 15 timer.

•

Autorisation fra Psykolognævnet.

•

Psykologen skal have den nødvendige psykologfaglige kompetence, herunder
erfaring med overenskomstens persongrupper og med privat praksis.

•

Psykologen skal søge i den rette geografi, dvs. i den del af en region, hvor et
ydernummer er opslået ledigt. Den geografiske placering af ydernumrene er
fastlagt i udviklingsplanen for psykologpraksis.
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Medlemmet i

centrum

Rådgivning i telefonen
Hallo, du taler med –
Foreningens telefonrådgivning er en vigtig serviceydelse. Vi har hver eneste dag
et stort antal henvendelser fra psykologer,
der har brug for rådgivning eller sparring
på en konkret situation. Mange henvendelser handler om lønforhandling,
spørgsmål til overenskomster eller andre
regler på arbejdsmarkedet. Det kan også
være om praksisoverenskomsten eller det
socialt psykologiske samarbejde. Og så
fylder etikken en del, idet mange medlemmer oplever etiske dilemmaer i deres
arbejde.
Mange ringer for at vende en vanskelig
situation. Det kan være problemer med
chefen, kollegakonflikter, mobning eller
arbejdsmiljøproblemer, som er svære at
håndtere på egen hånd eller tale med kolleger om.
Det er allerede i telefonrådgivningen, at
en medlemssag tager sin begyndelse. Er
der tale om henvendelser, som kræver
lange samtaler, tilbyder vi som hovedregel
en samtale på et andet aftalt tidspunkt,
som passer medlemmet. Herved sikrer vi
også, at andre medlemmer kan komme
igennem til os og lang ventetid minimeres. Alle vores konsulenter og rådgivere
har desuden gennemført et internt kursusforløb for bedst muligt at håndtere de
professionelle dialoger og samtaler med
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medlemmerne. Kurserne har været populære, og vi vil derfor følge op med mere
uddannelse inden for dette område.

Rekruttering af studerende
Siden GF 2012 er der blevet arbejdet målrettet på at udvikle tilbud og aktiviteter til
de studerende. Foreningen tilbyder jobsøgningskurser og kandidatdage for næsten-færdige samt nyuddannede psykologer. Der bliver også afholdt årlige universitetsmøder på hvert af de fire universiteter, hvor foreningens mange tilbud og
ydelser skitseres og den nyeste viden om
jobmarkedet for psykologer opridses.

Sektion i

vækst
På blot to år er antallet af studentermedlemmer øget med næsten 400.
Stigningen er udtryk for en satsning
og skyldes en engageret indsats af
Studentersektionen.

Et nyt tiltag er, at repræsentanter fra
landsstyrelsen i Dansk Psykolog Forenings Studentersektion og en medarbejder fra foreningen holder tre-fire møder
årligt, hvor vi drøfter mulige tiltag inden
for studenterområdet, og der vendes ideer til materiale, medlemstilbud etc. rettet
mod de studerende. På universiteterne
har Studentersektionen sat en række initiativer i gang, herunder foredragsrækker
og tilskud til deltagelse på psykologfagligt
relevante kurser og konferencer. Den store arbejdsindsats fra Studentersektionens
side har resulteret i, at der i dag er omkring 1.750 studentermedlemmer i Dansk
Psykolog Forening – en stigning på næsten 400 siden sidste periode. De studerende har nu den største af foreningens
sektioner.
Ud over initiativer i forhold til de studerende har der været fokus på medlemstilbud, informationsmateriale og medlemsservice generelt. På hjemmesiden
kan ses de mange gode rabataftaler, som
foreningen tilbyder alle medlemmer.

Bedre vilkår for studerende
Den 1. juni 2013 indgik Dansk Psykolog
Forening og Studenteransattes Landsforbund, SUL, en samarbejdsaftale. Aftalen

Vi vil gerne gøre mere for de medlemmer, der er ledere.
Derfor er flere nye initiativer søsat, blandt andet
mentornetværk og temamøder.

betyder, at de mange psykologistuderende
medlemmer let og gratis kan få adgang til
rådgivning, støtte og advokatbistand fra
SUL, hvis de er ansat på SUL’s område på
universiteterne.
Som dobbeltmedlem vil de psykologistuderende indgå i et fagligt fællesskab
med deres kolleger fra andre studier, der
også har organiseret sig for at sikre ordentlig løn og vilkår for studenteransatte.
SUL er en lille fagforening, der primært
er drevet af frivillige kræfter, og som fokuserer på at hjælpe de studenteransatte
på de danske universiteter og forhandle
en god overenskomst. SUL organiserer
studenterundervisere, studievejledere og
visse grupper af studentermedhjælpere på
de danske universiteter.

Nye tilbud til ledere
Ledelse er en særlig disciplin, og ledere
har som regel stor gavn af at netværke

med andre ledere om nogle af dagligdagens ledelsesudfordringer. Vi har derfor
udvidet mulighederne for at blive inspireret som leder og medlem af Dansk Psykolog Forening. Blandt initiativerne har været en tværakademisk årsdag i samarbejde med andre organisationer med fokus
på forandringsledelse og fusioner. For fusioner sker i alle typer af brancher – både
på det private arbejdsmarked og i offentligt regi. Alt for ofte slår fusioner fejl, og i
en fjerdedel af tilfældene mindskes værdien af det fusionerede selskab i forhold
til udgangspunktet. Der hviler et stort ansvar på lederens rolle og evne til at udvikle sin organisation. I årsdagen deltog over
100 ledere.
”Følelser i ledelse”, ”Konfliktløsning”,
”Sammensæt det optimale team” og ”Effektiv mødeledelse” har været andre emner for de velbesøgte morgenmøder for
ledere. Morgenmøderne er blevet til i et
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Vi har etableret nye netværk af tillidsrepræsentanter for at
styrke samarbejdet og den gensidige sparring. Der er 288
aktive tillidsrepræsentanter i Dansk Psykolog Forening.
samarbejde med en række andre akademikerorganisationer.
Der er sammen med Kommunikation
og Sprog arbejdet på et projekt om etablering af en mentorordning for ledere.
Mentorordningen er nyeste tilbud til ledere og retter sig både mod nye ledere
(mentees) og erfarne ledere (mentorer).
Herudover er der et godt samarbejde med
andre akademikerorganisationer og Danmarks Lærerforening om ”fælles lønpolitik” og med erfaringsudveksling og sparring for at forbedre vilkårene for foreningens ledere.

Grønt foreningshus
Dansk Psykolog Forening er blevet et
grønnere hus. En miljøgruppe i sekretariatet udarbejdede i 2009 en handlingsplan
for, hvordan sekretariatet bliver mere miljøbevidst, økologisk og bæredygtigt. Med
udgangen af 2013 er vi stolte af at have
halveret forbruget af el, erstattet drikkevandsflasker med koldt vand fra drikkevandskølere, nedsat forbruget af sodavandsflasker væsentligt, indført fuld affaldssortering, og vi arbejder målrettet
med at undgå madspild i køkkenet. Vi
har fokus på at købe danske varer, køber
miljøvenligt ind og er økologiske, der
hvor vi har råd til det. Og så er vi opmærksomme på, at de virksomheder, vi
handler med, også er miljøbevidste.
Bedre og mere effektive systemer
Der er indført nye it-systemer i sekretariatet, og vi har på den måde fået sat endnu
mere strøm til vores medlemsbetjening.
De nye systemer styrker vores digitale arSIDE 34 | Generalforsamling 2014

bejdsgange og fremmer en mere effektiv
og enkel håndtering af medlemssagerne.
Men det er ikke kun back-office, vi rykker
– vi har også åbnet for en ny selvbetjeningsportal, ’Mit DP’, hvor medlemmerne
kan tilmelde sig kurser, se egne stamoplysninger og netværke med hinanden.

Kortere vej til møder
Det skal være nemt og spændende at
være med til at præge sit fag og sin forening. Og jo flere aktive medlemmer, des
mere dynamik og udvikling kan vi skabe.
Men det kan være svært, når medlemmer
på tværs af landet skal bruge meget tid på
at rejse frem og tilbage til møder. Derfor
har vi etableret mulighed for at afholde
møder i foreningen via videokonferencer.
Der er oprettet to ”faste stationer” i henholdsvis København og Århus. Derudover er det muligt for enkeltpersoner
rundt i landet at koble sig til konferencerne via deres private pc.
Hvis du ønsker at afholde eller deltage i
et møde via videokonference, kan du
kontakte sekretariatet.
Karrieresparring
Foreningen tilbyder sparring i forhold til
karriereovervejelser i alle faser af et karriereforløb. Og dagligt henvender medlemmer sig for at drøfte forskellige overvejelser: Studerende gør sig typisk tanker om,
hvilke typer studiejob eller frivilligt arbejde og hvilket speciale der bedst fremmer
muligheden for at få ønskejobbet. Nyuddannede har naturligt særligt fokus på at
sælge sig selv og få taget hul på karrieren.
Mange vil tidligt i gang med videreud-

dannelse og har brug for vejledning både
om efteruddannelse og specialisering.
Undervejs i karrieren udvikler der sig
hos mange medlemmer interesse for at
ændre kurs og prøve kræfter med nye arbejdsområder. Karrieresparring tager udgangspunkt i medlemmets kvalifikationer
og erfaring. Hvordan kan man som psykolog tænke alternativt og udnytte sin
faglighed og kreativitet til at få foden indenfor på et helt nyt arbejdsfelt?
Der er også et stigende behov for at få
rådgivning om, hvordan man håndterer
arbejdspres og andre arbejdsrelaterede
belastningsreaktioner. Rådgivningen
kan være praktiske råd om, hvordan man
får relevant hjælp og skaber ændring i
den nuværende situation.

Et stærkt netværk af
tillidsrepræsentanter
Tillidsmandsområdet har siden sidste generalforsamling haft fart på at udvikle
nye initiativer og videreudvikle allerede
eksisterende gode tiltag.
Dansk Psykolog Forenings 288 tillids
repræsentanter (TR) og suppleanter forhandler løn og varetager medlemmernes
interesser på deres respektive arbejdspladser. For at styrke de tillidsvalgte udgiver vi hver måned et nyhedsbrev, ligesom
vi har udvidet og videreudviklet antallet
af TR-kurser. I perioden er der etableret
flere TR-netværk, hvor tillidsrepræsentanterne kan hjælpe hinanden med de
udfordringer, de oplever. Netværkene er
både på det kommunale, regionale og
statslige område og mødes tre-fire gange
årligt.

På årsmødet for tillidsrepræsentanterne går vi i dybden med nogle aktuelle
emner. I 2012 blev årsmødet udvidet til at
forløbe over to dage, hvilket var en stor
succes. Emnet var: ”Det grænseløse arbejdsliv og pres på TR’s rolle samt fokus
på TR’s rolle i MED-systemet”. På TR-årsmødet i 2013 var fokus på netværksdannelse og konfliktløsning, og her deltog 55
tillidsrepræsentanter.
Ud over disse tiltag lægges der i det
daglige stor vægt på et tæt samarbejde og
sparring mellem tillidsrepræsentanten og
den pågældende konsulent for området.
Foreningen sætter stor pris på den store
daglige indsats, tillidsrepræsentanter yder
for at skabe bedre arbejdsforhold og god
løn for medlemmerne.

Sagt af medlemmer, der deltog på årsmødet for
tillidsrepræsentanter
”Oplægget om konflikthåndtering var superinspirerende.”
”Tak for et veltilrettelagt TR årsmøde. Fint program, god
struktur, dejlig mad og godt selskab. I er med til at skabe
en god stemning - det er nemt at være her. Føler mig
værdsat og forkælet og inspireret.”
”Utrolig inspirerende eftermiddag med Dorthe Holmberg.
Vi kunne godt have brugt meget mere tid med hende, for
det var superrelevant som TR.”

De lokale forhandlinger
Psykologforeningens lokale tillidsrepræsentanter og ansatte har de sidste to år
kæmpet ved det lokale forhandlingsbord.
Psykologers aflønning i den offentlige
sektor fastlægges af en grundløn og centralt aftalte lokale tillæg. Specielt de lokale tillæg er nogle, vi kan forhandle om og
gøre en forskel ved. Vi forsøger at uddanne vores tillidsrepræsentanter bedst muligt til at lave de lokale forhandlinger, og
fra sekretariatets side vejleder vi i forhandling. Og det virker. I kommunerne
har mange psykologer fået 221 kroner
mere pr. måned i lokale tillæg i det sidste
år. Akademikerne generelt har fået 61
kroner mere, mens alle de kommunalt
ansatte har fået 26 kroner. Små beløb,
men dog et plus på 0,4 %.
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Kurser og

uddannelse
Flere års ønsker fra medlemmernes side
om en revision af specialistuddannelserne
er blevet imødekommet. I begyndelsen af
2014 gennemføres en revision, som gør
ordningen mere fleksibel – vejledningen
til ordningen præsenteres elektronisk i en
lettilgængelig form, og selve ansøgnings-

Faglig
udvikling
For psykologer spiller kompetenceudvikling, videreuddannelse og faglig
kvalitet en vigtig rolle. I forhold til
medlemmernes faglige udviklingsmuligheder arbejder Psykologforeningen
med alt fra karrierevejledning, kursusvirksomhed, specialistgodkendelser, europæiske certificeringer, strategier for offentligt finansierede specialog videreuddannelser af psykologer
samt visioner om udbredelse af psykologien til borgere og andre faggrupper.
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processen finder nu sted i et digitalt ansøgningsskema, som gør det muligt løbende at få overblik over status på krav
m.m. De elektroniske skemaer findes i
’Mit DP’.
Også de mere langsigtede visioner for
specialistuddannelserne er der blevet arbejdet med. En Visionsgruppe blev nedsat i 2012 for at udarbejde visioner og
konkrete strategier for specialistuddannelsesordningen, sideløbende med at der
bliver arbejdet for flere offentligt finansierede special- og videreuddannelsestilbud. Det har resulteret i flere konkrete
skridt, som styrker grundlaget for et enkelt og relevant specialistuddannelsessystem, som kan virke ved siden af fremkomsten af aftagerrettede special- og videreuddannelsesforløb – hvad enten disse
udvikles som egentlige specialuddannelser, som man kender det fra sundhedsområdet, eller som videreuddannelsesforløb, der kvalificerer til beskæftigelse inden for et givent kommunalt område.

Nye modeller for foreningens
kursusvirksomhed
Som led i strategien for at udvikle rammerne for psykologers specialist- og videreuddannelse har Dansk Psykolog Forening gennemført en analyse af kursusmarkedet og en intern proces med inddragelse af politikere, medlemmer og eks-

terne eksperter, hvor der er blevet udarbejdet forskellige scenarier for, hvordan
foreningens kursusvirksomhed kan se ud
i fremtiden.

Kursusudbud 2012 og 2013
I 2012 oprettede foreningen 50 centrale kurser, hvoraf 12 kurser blev aflyst. Ca.
750 kursister var tilmeldt. I 2013 oprettedes 55 kurser, hvoraf 6 kurser blev aflyst.

Evaluering af kurser
Dansk Psykolog Forening følger og vil
vurdere den nye praksis med at offentliggøre kursusevalueringer på hjemmesiden.
Implementeringen af de synlige evalueringer har medført et mindre revisionsarbejde af evalueringsskemaet, hvor anonymiteten i besvarelserne er ophævet. Kursusudvalget har nu mulighed for at kontakte kursisterne, hvis der er givet accept
hertil. Formålet med disse evalueringer er
at forbedre og udvikle kurserne i en retning, der svarer til medlemmernes ønsker
og forventninger.
Der foregår løbende dialog og sparring
med undervisere om evalueringspraksis og
tilbagemeldinger på kursusevalueringerne.
Samtlige kurser på fællesmodulerne, det
tværgående, børne- og voksenmodulet
samt arbejds- og organisationsmodulet
opslås over en 3-årig periode mindst én
gang i kursusprogrammet. Generalforsamlingsbeslutningen i 2011 om at opkræve gebyrer for godkendelser af decentrale/eksterne kurser har ikke betydet nogen nedgang i de kurser, som vi forhåndsgodkender.

Ca. 900 kursister var tilmeldt. I begge kursusår er ca. 40 pladser givet til ledige psykologer til en fordelagtig kursuspris.
2012-2013 har budt på tre nye kursusudbud – Live Supervision i 2012 og MDI og
Hamilton og Organisation for organisationspsykologer i 2013. Der arbejdes på følgende nye kursusudbud til 2014: Forældrekompetenceundersøgelser, undersøgelse
af eksekutive funktioner hos børn og unge med særlig vægt på BRIEF og D-KEFS,
undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne med særlig vægt på BRIEF-V og
D-KEFS, Feedback-informed Treatment – kursusdag og supervisionshold, kognitiv
adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser og tidlige traumer samt supervisionskursus.

EuroPsy-certifikat til danske
psykologer
Der er i alt udstedt 31 EuroPsy-certifikater til danske psykologer, tildelt inden for
en af de tre kategorier: Clinical & Health
(24), Education (3), Work & Organisation
(4). Certifikatet sikrer en fælles europæisk standard for, hvad der kræves uddannelsesmæssigt af en psykolog.
Der er nu 17 af de 35 medlemslande i
EFPA, der er godkendt til at udstede EuroPsy-certifikaterne. Der arbejdes med en
ansøgning om at indtræde i ordningen

vedr. specialiseringscertifikatet i psykoterapi. Psykoloforeningen forventer at være
klar til at udstede de første af disse certifikater i foråret 2014.

Specialistuddannelserne
Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser er etableret for at sætte en standard og give en garanti over for omverdenen i forhold til psykologers faglige niveau og omfang af niveau af viden og færdigheder inden for specifikke fagområder. Uddannelserne udgør samtidig nogle
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Nye specialister og supervisorer
Der er i 2012-2013 godkendt 229 specialister og supervisorer, fordelt mellem
147 i 2012 og 82 i 2013 (pr. oktober).
• Psykoterapi: 88 specialister og 53 supervisorer.
• Klinisk børnepsykologi: 26 specialister og 7 supervisorer.
• Klinisk børneneuropsykologi: 15 specialister og 5 supervisorer.
• Psykopatologi: 10 specialister og 6 supervisorer.
• Neuropsykologi: 5 specialister og 1 supervisor.
• Sundhedspsykologi: 3 specialister og 3 supervisorer.
• Psykotraumatologi: 3 specialister og 1 supervisor.
• Arbejds- og Organisationspsykologi: 1 specialist og 1 supervisor.
Der er ikke godkendt specialister i gerontopsykologi eller pædagogisk psykologi.

vigtige uddannelsesmæssige og faglige
fora, der styrker faglige fællesskaber og
faglig identitet blandt psykologer.

Revision af specialistuddannelserne
På baggrund af en evaluering af specialistuddannelserne er der i perioden gennemført en revision af selve ordningen,
som har til hensigt at skabe mere fleksible
og lempelige vilkår i forhold til indfrielse
af især de krav, som har vist sig vanskelige at leve op til for medlemmerne – og
naturligvis fastholde det faglige niveau.
Revisionen indebærer, at de 150 teoretiske timer i det tværgående modul samt
i børne- eller voksenmodulet kan flyttes
til teoretiske timer placeret i et af de øvrige specialistuddannelsers specialiseringsmoduler. De øvrige moduler bevares
uændret, hvad timetal og indhold angår.
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Revisionen åbner mulighed for, at fagnævnene og de kommende specialister
kan øge fokus på specialiseringsmodulet
og vægte at øge kompetencerne mere specifikt på specialiseringsdelen.
Revisionsarbejdet munder ud i en lettilgængelig vejledning, som medlemmerne vil få adgang til på hjemmesiden, hvor
der også vil være adgang til det elektroniske ansøgningsskema – der i sidste ende
nemt videregives (elektronisk) til endelig
godkendelse i fagnævnet.

Udvikling af specialistuddannelser
På et møde den 30. januar 2014, har bestyrelsen besluttet at tilbagerulle beslutningen om at afvikle fem specialistuddannelser. Tilbagerulningen er sket på baggrund af de drøftelser og henvendelser,
der har været. Den nødvendige strategi-

ske udvikling af efteruddannelsesmulighederne på fagområderne er kun mulig i
et konstruktivt og intakt samarbejdsklima
med selskabsformænd, fagnævnsformænd samt medlemmer af SPU.
Målet har været – og vil også være det
for det kommende tættere samarbejde at udvikle og styrke fagområderne, så
medlemmernes muligheder for at tilgå,
gennemføre og anvende specialistkompetencer forbedres i forhold til de aktuelle
muligheder.
Fagnævn og selskaber vil blive indkaldt
til en indledende temadag, hvor det skal
drøftes, hvordan det bedst mulige afsæt
for en udviklingsproces skabes.

Årsmøde 2013
Emnet ”Psykologers nye veje på arbejdsmarkedet” inspirerede en bred skare af
både yngre og mere erfarne medlemmer
til at deltage i foreningens Årsmøde 2013.
Det blev holdt som endagsmøde i København i november. Bestyrelsen besluttede
ret hurtigt, at Årsmødet denne gang skulle afspejle den gode dynamik og store interesse, der har været for Psykologkampagnens indsatser og arrangementer.
Mange har stået på venteliste til kampagnens arrangementer; derfor ville vi bruge
en hel dag og en ny form for afvikling af
Årsmødet.
Fælles for de 130 deltagere var, at de var
nysgerrige efter at høre, hvordan psykologfaglige kompetencer kan komme i spil
i andre sammenhænge end de vanlige.
Dagens oplæg spændte lige fra talrige ek-

sempler på, hvordan psykologer – netop
med afsæt i psykologien – kan bane sig
vej inden for nye karriereveje til mere
konkret anvisning på professionel profilering på de sociale medier.
De mange oplægsholdere var i sig selv
illustrative eksempler på psykologers
mere utraditionelle jobmuligheder. Ledelse blev nævnt mange gange som en oplagt
karrieremulighed for psykologer. Gode
oplæg, stor spørgelyst og samtaler på
kryds og tværs i pauserne giver tanker
om, at det nok ikke varer længe, inden
psykologer er at finde på et langt bredere
udsnit af arbejdsmarkedet, end tilfældet
er i dag.

Ligestilling af fysisk og psykisk
arbejdsmiljø
Foreningen har sammen med de øvrige
AC-organisationer arbejdet for en ligestilling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, således at Arbejdstilsynet kan give
påbud ved konstaterede overtrædelser af
det psykiske arbejdsmiljø.
I april 2013 blev arbejdsmiljøloven ændret, og det er blevet præciseret, at loven
omfatter både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Reglerne trådte i kraft 1. juli
2013. Baggrunden for ændringen var et

ønske fra regeringens side om at styrke
indsatsen mod et dårligt psykisk arbejdsmiljø for derved at komme det dårlige psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser til livs. Et ønske, Psykologforeningen fuldt ud tilslutter sig. Vi har dog stadig
til gode at se, at arbejdsmiljøloven så også
åbner for, at der kan gives påbud, når det
psykiske arbejdsmiljø halter.

tur. Der kan være gode erfaringer og god
praksis, som skal fastholdes og udvikles –
men der kan også være problemområder,
der bør arbejdes med både internt i gruppen og i forhold til ledelsen. Der kan dialogguiden forhåbentlig være et anvendeligt værktøj.

Dialogguide
I foråret 2013 er der afholdt to møder for
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der blev introduceret
til dialogguiden til gruppesamtaler om
psykologernes arbejdsvilkår. Dialogguiden er udviklet i forlængelse af Psykologforeningens kommunale undersøgelse i
2009, som gav gode input til vores arbejde med interessevaretagelsen på det kommunale område, herunder viden om,
hvordan vilkårene ser ud inden for forskellige typer af kommunale psykologarbejdspladser.
Arbejdsmiljøudvalget fandt, at der også
på den enkelte psykologarbejdsplads kan
være behov for, at psykologerne sætter fokus på spørgsmål om motivation, arbejdspres og indflydelse, kvalitet i arbejdet, udviklingsmuligheder og arbejdskul-

Vi har stadig til gode at se, at arbejdsmiljøloven
åbner for, at der kan gives påbud, når det psykiske
arbejdsmiljø halter.
Generalforsamling 2014 | SIDE 39

GF-2014
Bestyrelsens beretning

Web og

blad
Digital kommunikation
Dansk Psykolog Forening har udviklet
kraftigt på den digitale kommunikation
mellem forening og medlemmer. Det gør
vi for at nå medlemmerne, der hvor de er.
Foreningen er derfor kommet på både
Facebook og LinkedIn, ligesom www.dp.
dk og www.psykologjob.dk er relanceret i
nye visninger, der tilpasser sig både computer, tablets og telefoner.
Derudover er antallet af nyhedsbreve
og direkte mails til medlemmerne øget,
og endelig er der skruet op for nye funk
tioner i ’Mit DP’, dels for at lette kommunikationen mellem foreningen centralt og
medlemmerne, dels for at give medlemmerne nye muligheder for at etablere netværk og fagligt samarbejde.
Elektroniske nyhedsbreve
”Nyt fra DP” udsendes hver 14. dag med
nyheder og debat til alle psykologer. Indholdet er job, arbejdsmarked, uddannelse,
kurser og møder. I efteråret 2012 kom det
første nyhedsbrev med annoncer – et resultat af samarbejdet mellem Psykolog
Nyt og mediebureauet DG Media. Nyhedsbrevet er på den måde blevet en positiv post i foreningens regnskab.
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Nyhedsbrevet åbnes hver gang af mere
end halvdelen af foreningens medlemmer.
På dagen og i dagene efter skaber det desuden tydelig trafik på foreningens hjemmesider, facebookside samt i ’Mit DP’.

Målrettede nyhedsbreve og
direkte mails
Foreningen sender også nyhedsbreve til
bl.a. ydernummerpsykologer, selvstændige, studerende, tillidsrepræsentanter og
ledere – ligesom foreningen gør brug af
direkte mails om fx foreningens årsmøde
eller medlemsmøderne i forbindelse med
foreningsreformen.
’Mit DP’
Ved udgangen af 2013 havde ikke færre
end 5.000 medlemmer fundet ind i foreningens elektroniske medlemsportal:
’Mit DP’. Det svarer til, at nu halvdelen af
medlemsskaren aktivt betjener sig selv
ved at tilmelde sig kurser, tjekke kontingentstatus, rette personlige data m.v. ’Mit
DP’ blev åbnet i december 2011.
I august 2013 åbnede ’Mit DP’ for nye
netværksmuligheder med medlemsfortegnelse, netværksprofiler og netværksrum. Inden årets udgang havde 300 med-

Find din supervisor, eller tilbyd dig selv som supervisor.
Det er på ’Mit DP’ det sker.

lemmer aktiveret deres netværksprofiler
og gjort dem søgbare for andre psykologer. Målet er, at 80 % af medlemmerne
aktiverer deres profiler inden udgangen
af 2015, sådan at medlemsfortegnelsen
bliver et levende redskab for psykologer,
der kan søge samarbejdspartnere, supervisorer eller fremtidige kolleger, samtidig
med at de frit kan oprette netværksrum
og dele filer, mødekalender og debatsider
med udvalgte medlemmer af foreningen.

Psykolog Nyt ser frem
Der bliver ikke længere talt helt så meget
om finanskrisen som ved begyndelsen af
beretningsperioden. For Psykolog Nyt er

det tydeligt, at økonomien er klart forbedret.
Mange år med overskud blev i slutningen
af 00’erne forvandlet til underskud, hvad
der dels førte til besparelser, dels til fokus på
indtjeningsmuligheder. Da bladportoen udregnes på baggrund af bladets vægt, lå der
en banal sparemulighed i at kappe et par
cm af bladets højde – uden at skære i indholdet. 20 årlige udgivelser i stedet for 21
battede også. Og i det hele taget er alle udgifter blevet vendt, eller i hvert fald alle
dem, der ikke har afgørende betydning for
at sikre den redaktionelle kvalitet.
Initiativerne blev fulgt op af en samarbejdsaftale med mediebureauet DG Me-

Finder psykologen
på telefon og iPad
Tendensen i hjemmesidebesøg går mod, at stadig flere bruger mobiltelefon eller tablet og stadig færre bruger computeren, når de går på nettet. Den udvikling mærkes

dia, der siden foråret 2012 har stået for
tegningen af langt de fleste bladannoncer,
annoncer til Psykologjob.dk og til de
elektroniske nyhedsbreve. Bureauet har
kapacitet til og stor erfaring med opsøgende salg, hvad der har kunnet mærkes
på omsætningen. Tilsammen er det trods
det vanskelige annoncemarked lykkedes
at få økonomien til at balancere. Det trykte oplag er siden 2012 steget med mere
end 1.200 ex pr. udgave og har for længst
passeret 10.000.
Som en vigtig del af Psykologforeningens identitet skal der på den ene side
være en genkendelighed og på den anden
side ske en udvikling. Den seneste redaktionelle nyhed er indførelsen af rubrikken
”Dansk Psykologisk Forskning”, der siden
foråret 2013 bringer resumeer af forskningsartikler. Når den ny rubrik er fuldt
indfaset, vil der efter planen være danske
forskningsartikler i hver anden udgave af
Psykolog Nyt. Alle forskningsartikler leveres af foreningens egen Universitetssektion.

også på Psykologforeningens hjemmesider.
Mest markant er det på borgerportalen, hvor mere end hver tredje i 2013 brugte enten
mobil eller tablet, når de skulle finde en psykolog på www.psykologeridanmark.dk.
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Psykologkampagnen

Nye jobveje
Gennem oprettelsen af en beskæftigelsesfond, betalt af ekstraordinære kontingentmidler, lancerede foreningen i januar
2013 Psykologkampagnen. Kampagnen
er et svar på en beskæftigelsesmæssig udfordring, som generalforsamlingen i 2012
valgte at konfrontere. Udfordringen bestod i, at der over de næste ti år må påregnes en nettotilvækst i antallet af psykologer på op mod 3000. En i sig selv glædelig
udvikling, der handler om et fag i medvind, et øget optag af studerende på uddannelsen og en tilbøjelighed blandt psykologerne til at blive længe på arbejdsmarkedet. Men hvordan sikre job til de
nuværende og kommende psykologer?
Hvor skal de 30-50 % ekstra stillinger,
gennemsnitligt 300 job pr. år, komme fra?
Det første år har kampagnen bidraget
til skabelsen af næsten 400 nye job, primært i den private eller liberale sektor.
Det er væksttal, der ligger klart over det
akademiske område i øvrigt.
Kampagnen har med en selvstændig
medarbejderstab haft kræfter til at markere sig synligt over for medlemmerne og
over for den omverden, hvor jobbene findes. Psykologkampagnen har aktivt arbejdet for at nå foreningens beskæftigelsesmål og sikre fagets anvendelse og status.
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Det er en målsætning, som naturligvis
rækker ud over kampagnens levetid.
Vigtigst af alt er der i kampagnen arbejdet med medlemmernes egen opfattelse af, hvad psykologfagligt arbejde er.
Hernæst har der været fokus på at udvide
eksisterende jobmarkeder og skabe nye
job i den offentlige og den private sektor.

Eksempler på indhold
Kampagnen har gjort sig bemærket ved
en række produkter og arrangementer.
Gennem de mange aktiviteter har vi sat
fokus på psykologers kompetencer og
ikke mindst dem, der rækker langt ud
over det kliniske felt. Med medlemmers
støtte har vi vist hinanden, hvad en psykolog også er, hvad psykologer selv kan
gøre for at skabe alternative karriereveje,
og hvordan man kan bevare sit faglige
fundament, selv om jobtitlen ikke direkte
refererer til psykologien.
Eksempler på initiativer: Der har været
afholdt virksomhedsdage, vi har samarbejdet tæt med universiteterne, vi har
etableret mentorordning, der har været
afholdt kompetenceafklarende kurser, vi
har afviklet arrangementer om sociale
medier, entreprenørskab, salg og iværksætteri. Deltagere er blevet styrket i at
profilere deres faglighed samt inspireret

Psykologerne er blevet styrket i at profilere deres
faglighed samt inspireret og udfordret i forhold til at se
psykologfagligheden i et nyt lys. Psykologkampagnen
har dermed flyttet medlemmernes opfattelse af, hvad et
psykologjob er.

og udfordret i forhold til at se psykologfagligheden i et nyt lys. Psykologkampagnen har dermed flyttet medlemmernes
opfattelse af, hvad et psykologjob er.
Som noget nyt har foreningen gennem
kampagnen haft fokus på innovation, entreprenørskab og iværksætteri. Gennem
seminarer i København og Århus er der
lagt vægt på at støtte vores medlemmer til
at tænke ud af boksen og tænke kreativt i
forhold til deres kompetencer og faglige
ståsted. Dermed har vi styrket medlemmerne i idégenerering og i tilgangen til
sammen med andre at indgå i tværfaglige
netværk og i fællesskab udarbejde planer
om forretningsudvikling.

Helt nye veje
Det har været vigtigt for kampagnen at
sætte varige aftryk, så den viden, der er
blevet skabt, bringes videre og kan gavne
også fremadrettet. Derfor har vi oprettet
et område på www.dp.dk med råd og vejledning om at blive iværksætter og etablere egen virksomhed.
I det hele taget har kampagnen sat
skred i foreningens og medlemmernes
brug af online-medier og sociale medier,
der giver helt nye veje til profilering, networking og jobmarked.
Fra medlemsside er Psykologkampag-

nen løbende blevet rost, både for aktiviteter og nyorientering. Rosen må i høj grad
gives videre til kampagnens mange samarbejdspartnere og ikke mindst de mange
erhvervsfolk, som har leveret frivilligt arbejde i kampagnens Advisory Board eller
på anden vis gjort det muligt at sparke
nye døre ind.

Offentlig vækst
Psykologkampagnen har også arbejdet
med offentlig vækst. Selv om vi er i en tid,
hvor den offentlige sektor ikke vokser
nævneværdigt, har vi alligevel arbejdet
med potentielle nye arbejdsområder og en
styrkelse af de eksisterende. Det har
blandt andet handlet om at få formidlet
de faglige kvaliteter, som psykologer kan
bidrage med inden for områder i vækst; fx
gerontoområdet, beskæftigelsesområdet
og psykologhjælp på ungdomsuddannelserne. Disse tre områder er i fokus og derfor helt centrale for os. Samtidig har vi bibeholdt og fortsat vores fokus på hele det
kommunale børne- og ungeområde.
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En forenings-

reform
Dansk Psykolog Forening i fremtiden
Hvorfor eksisterer Dansk Psykolog Forening? Hvilke visioner er det vigtigst at
realisere? Hvordan får vi endnu mere politisk indflydelse? Hvad er vigtigst for dig?
Den type indlysende, men også vanskelige spørgsmål stillede Psykologforeningen medlemmerne gennem et ’åbent brev’
i Psykolog Nyt, da man i foråret 2013 indbød medlemmerne til en debat om foreningens fremtid. Bestyrelsen ønskede en
bred og åben medlemsdebat med det sigte at understøtte en forandringsproces i
foreningen. Et egentligt reformarbejde.
Foreningen har arbejdet for psykologiens og psykologers vilkår i Danmark i
mere end 60 år og har sikret faget en central placering på rigtig mange felter. Og
faget har udviklet sig voldsomt og væsentligt, ligesom psykologernes job og beskæftigelsessituation har. Foreningens
midler er ikke ubegrænsede, og det er bestyrelsens pligt sammen med sekretariatet
at sørge for, at vi får mest muligt ud af de
kontingentkroner, vi forvalter.
Når man ser på vores Arbejdsprogram,
er opgaverne mange og stikker i mange
retninger og er enten meget konkrete eller mere strategiske og langsigtede. Arbejdsprogrammet er en form for kontrakt, og bestyrelsen vil gerne nå i mål
med alt det, medlemmerne ønsker og har
stemt for. Men vi må erkende, at det ikke
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altid lader sig gøre. Blandt andet fordi
foreningen skal være gearet til at kaste
kræfter ind i større sager eller dagsordener, der berører mange psykologers hverdag og arbejdsvilkår, men som ingen havde set komme, da der var generalforsamling. Samtidig kan arbejdsprogrammet
også føre til skuffelser, når vi sætter os
mål for en periode, som det ikke er realistisk at opnå i det aktuelle politiske landskab. Derudover bruges der også forholdsvis mange ressourcer på aktiviteter i
udvalg og arbejdsgrupper, som ikke altid
flytter nok, når indsatsen skal gøres op.
Det vil vi gerne gøre bedre – med en
bevidsthed om, at vores unika skal bevares. For det er unikt, at vi er en forening
af medlemmer, som i den grad er villige
til at bidrage til resultatskabelsen; og
medlemsdemokratiet er lige så særligt for
Psykologforeningen, som det er nødvendigt for at kvalificere vores initiativer og
sikre faglig relevans og kvalitet.
Foran os er en række vigtige opgaver,
som vi skal være parate til at kunne løse –
både politiske, faglige og i forhold til psykologernes arbejdsmarked. Udfordringerne er
så mange og store, at de eksisterende rammer ikke længere rækker. Der er brug for
en skarpere prioritering af foreningens fokus og ressourcer, på de interne linjer såvel
som i forhold til det omgivende samfund.

Hvorfor eksisterer Dansk Psykolog Forening? Hvilke
visioner er det vigtigst at realisere? Hvordan får vi endnu
mere politisk indflydelse? Hvad er vigtigst for dig?

Vi skal forandre os med tiden, så vi sikrer os den bedste organisation til de opgaver, vi gerne vil løse, og som gør det
muligt at skabe de eksterne politiske resultater, psykologernes faglighed inviterer
til. Det kræver, at vi retter blikket både
udad og indad og er villige til at reformere foreningen – til at se på os selv med
nye øjne.
Arbejdet med at forberede foreningsreformen udspringer af en beslutning på
generalforsamlingen i 2012. Af det ved-

tagne arbejdsprogram fremgik det, at foreningen ”skal gennemføre en analyse af
foreningens opgaver og identitet i et
fremtidsperspektiv samt af nye krav til
opgavevaretagelse, arbejdsformer og
medlemsservice. Analysen danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle
foreningens interne struktur, medlemsdemokratiet og de eksterne samarbejdsflader.” Analysen går derfor forud for de
egentlige strukturforandringer – og den
har baseret sig på dialogen med medlem-

Bestyrelsens succeskriterier
for DP-Reform 2013/14 er:
• At etablere en åben, enkel, gennemskuelig, fleksibel og velfungerende struktur i
Dansk Psykolog Forening, som er gearet til at arbejde målrettet for at realisere
foreningens visioner.
• At sikre den bedst mulige anvendelse af foreningens ressourcer.
• At sikre at alle medlemmer kender til arbejdet med foreningsreformen og anerkender baggrunden for den.
• At engagere så mange medlemmer som muligt i både debat og forandringer for at
kvalificere de forslag, der udarbejdes, og sikre maksimal opbakning til forandringerne.

merne. For hvilke ønsker og forventninger har medlemmerne til deres forening?
Reformarbejdet har grundlæggende taget udgangspunkt i et behov for først at
identificere, hvad det centrale i foreningens visioner for fremtiden er, kernen i
foreningens eksistensberettigelse, som vi
under ingen omstændigheder må tabe af
syne, uanset hvordan det politiske landskab og psykologien forandrer sig omkring os.
I første fase (foråret 2013) var formen
derfor den brede medlemsdebat, som den
dels udspillede sig på medlemsmøder
landet over, dels på oprettelsen af en særlig reformhjemmeside, dp-reform.dk. Her
kunne alle medlemmer byde ind, også inspireret af to små film, som foreningen
har fået lavet til formålet: en animationsfilm, som fortæller om Psykologforeningens opgaver, og en video, hvor foreningspolitikere ridser behovet for forandringer op. Som det udtrykkes her: Vi vil
gerne skabe bedre resultater for borgerne
og medlemmerne, men det kan betyde, at
vi giver afkald på noget af det, vi har gjort
hidtil. Derfor skal vi også gøre os klart,
hvad der er det umistelige.
Overskriften for anden fase (efteråret
2013) lød: ”Reformprincipper – og hvordan kan foreningen udvikles?” Her har
bestyrelsen på baggrund af den tidligere
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Sagt i
debatten:
Synspunkter frembragt i debatten
om Dansk Psykolog Forenings eksistensberettigelse kan overordnet kategoriseres i følgende overskrifter:
Dansk Psykolog Forening styrker
som fællesskab det enkelte medlems stilling på arbejdsmarkedet.
Det handler om:
• God indtjening og rimelige arbejdsvilkår
• Høj beskæftigelse
Dansk Psykolog Forening højner
psykologiens indflydelse på samfundets udvikling og borgernes
trivsel.
Det handler om:
• Kendskab til psykologien som redskab til individuel, organisatorisk
og samfundsmæssig udvikling.
• Accept af den mentale sundhed
som selvstændigt og anerkendelsesværdigt mål for individuelle,
organisatoriske og samfundsmæssige prioriteringer.
• Psykologers anseelse udadtil.
Dansk Psykolog Forening vægter
kvalitet og etik i professions
udøvelsen.
Det handler om:
• Krav og muligheder for psykologfagligheden, så modtagerne får
ydelser af høj kvalitet.
• Mulighed for specialisering, kurser
og videreuddannelse og faglig
sparring.
• Veludviklede faglige fællesskaber.
• Mere og bedre forskning.
• Samarbejde med andre faggrupper, med afsæt i tydelig psykologfaglighed.
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debat konkretiseret processen gennem en
række udsagn, som medlemmerne har
kunnet byde ind på. I denne fase har
spørgsmålet ikke længere været et hvorfor,
men et hvordan. Altså: Hvordan skal foreningen fungere, så vi sammen nærmer os
de mål og værdier, der er meldt ind.
Tredje fase handler om de konkrete forslag til, hvad foreningen skal arbejde for
og med de næste 2 år, som generalforsamlingen i 2014 skal behandle.
I reformens åbne debatfaser har medlemmerne i markant grad identificeret
øget resultatskabelse som det helt centrale, som en foreningsreform skal sikre.
Den brede medlemsskare er tilsyneladende mindre optaget af, hvordan foreningens arbejde organiseres, og hvori de formelle rammer består. Samtidig er det givet, at foreningen er sine medlemmer, og
at foreningens politiske initiativer og resultatskabelse ikke kan foregå kvalificeret
og relevant uden medlemmernes bidrag.
Den centrale udfordring for en reform
af foreningen handler om at sikre en foreningsstruktur, hvor medlemmerne inddrages aktivt og målrettet i kvalificeringen af den førte politik, og hvor foreningen er gearet til at handle aktuelt og fleksibelt på uforudsete dagsordener i et forandrende politisk landskab – så resultatskabelsen får de bedst mulige vilkår.

Den centrale udfordring for en reform af foreningen handler
om at sikre en foreningsstruktur, hvor medlemmerne
inddrages aktivt og målrettet i kvalificeringen af den førte
politik, og hvor foreningen er gearet til at handle aktuelt og
fleksibelt på uforudsete dagsordener i et forandrende politisk
landskab – så resultatskabelsen får de bedst mulige vilkår.
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Hvad indeholder
en politisk
strategi
En politisk strategi bygger på
den analyse, der er foretaget i
den nedsatte ad hoc gruppe.

Politikudvikling og resultatskabelse i Dansk Psykolog
Forening – gennem nedsættelse af ad hoc-grupper

Børne- og
ungeområdet

Folkeskolereform
+ inklusion

Nedsættelse af
ad hoc arbejdsgruppe

Reform af
adoptionsområdet

Henvendelse fra
socialministeren

Strategien rummer bud på oplagte handlemuligheder og mål
samt bud på interessenter, der
kan inddrages i løbet af processen med det politiske projekt.

g
påvirknin
Konkret
k proces
af politis

Adoption

Hvordan udpeges
en ad hoc gruppe
Når ad hoc grupper udpeges bliver foreningens decentrale enheder spurgt om mulige eksperter, der er oplagte at inddrage.
Som regel vil en ad hoc gruppe
bestå af 4-8 personer og i løbet
af et par måneder skal gruppen

Psykiatri
og special
psykologer

Træghed i
implementering af
specialpsykologudd.
Manglende klarhed om
psykologers rolle og
kompetencer.

nå i mål med kvalificeringen af
foreningens indsats.

Nedsættelse af
ad hoc grupper

Formandskollegiet inddrages
I en ny fremtidig organisering
inddrages formandskollegiet
mere. Formandskollegiet består
af alle de decentrale enheders
formænd, der på halvårlige møder får mulighed for at diskutere
de politiske mål og oplæg.

SIDE 48 | Generalforsamling 2014

Psykisk
arbejdsmiljø

Stress, sygefravær,
arbejdslivsbalance.
Ligestilling af psykisk
og fysisk arbejdsmiljø.
Andre store org.
sætter fokus på psykisk
arbejdsmiljø.

Nedsættelse af
ad hoc gruppe

Møde med KL

Udarbejdelse af
politisk strategi

Møde med
socialminister
Konference
Presseberedskab

Nedsættelse af
ad hoc gruppe

Udarbejdelse af bidrag
til analyse og reform

Dialogmøde i
Socialministeriet

Afventer næste skridt
fra ministeriet

Møder med
Danske Regioner
Møder med
øvrige Regioner
Udarbejdelse af
politisk strategi

Kontakt til
patientforeninger
Presseberedskab
Sundhedsordførere

Udarbejdelse af
politisk strategi
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Udvikling i medarbejdere og medlemmer i Dansk Psykolog Forening
Primo

Antal AC

Antal HK + kantine

Ledelse

Antal ansatte i alt

Medlemmer

Medlemmer pr. ansat

2002

13

11

1

25

5.929

237

2003

12

13

3

28

6.348

227

2004

12

13

3

28

6.459

231

2005

12

17

3

32

6.623

207

2006

13

20

3

36

6.748

187

2007

13

21

4

38

6.917

182

2008

17

22

4

43

7.130

166

2009

16

18

6

40

7.302

183

2010

17

19

6

42

7.583

181

2011

17

19

7

43

8.168

190

2012

16

18

7

41

8.554

209

2013

15

18

6

39

8.931

229

2014

16

18

7

41

9.223

225

*) Medlemstallene er eksklusiv de dobbeltorganiserede hvor anden organisation ikke opkræves direkte af Dansk Psykolog forening.

Antal medlemmer 2004-2014
9800
9600
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8400
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7800
7600
7400
7200
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6800
6600
6400
6200
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20102

011

20122

013

2014

Medlemmer pr. ansat
250

200

150

100
2002

2003
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hvor arbejder medlemmerne?
Hvor arbejder medlemmerne?
Selvstændige

Staten Ukendt

Universitet

Regioner (ikke hospitaler)
Privat virksomheder

Hospitaler

Ikke psykologarbejde

Kommune - PPR området
Privat praksiserende

Kommune (ikke PPR)

Offentlig institution
Grønland

Medlemmernes aldersfordeling
Sum af Antal
1000

■ Kvinder
■ Mænd

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Alder

<20

alder

-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-
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GF-2014
Etiknævnets beretning

3.2.
Etiknævnets

beretning
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Arbejdet i Etiknævnet har i perioden siden sidste generalforsamling været stabilt. Der har været konsensus i drøftelserne og i behandlingen af indklagede sager.
Antallet af klager har været stigende, og
der ses en øget kompleksitet i problemstillingerne. Der er ofte både etiske og juridiske problemstillinger i de sager og
emner, vi behandler. Den juridiske bistand, som nævnet får gennem foreningens sekretariat, er af stor betydning for
kvaliteten af nævnets arbejde.
Nævnets statistik over henvendelser til
telefonrådgivningen viser, at den bliver
brugt flittigt, og at henvendelserne relaterer sig til både det private og offentlige
arbejdsområde. Der er dog en overvægt
af henvendelser fra privatpraktiserende
psykologer. Telefonrådgivningen er med
til at give Etiknævnet vigtig information
om, hvilke etiske problemstillinger foreningens medlemmer møder i deres daglige praksis, og er således ud over at være
en service til foreningens medlemmer et
godt redskab for det udviklingsarbejde,
som Etiknævnet fokuserer på.
Et eksempel fra telefonrådgivningen:
En ung offentlig ansat psykolog, der endnu ikke er autoriseret, ringer, da hendes
leder har pålagt hende at lave en psykologisk undersøgelse på en 17-årig. Psykolo-

gen har gjort lederen opmærksom på, at
hun ikke har erfaring med den type undersøgelser. Lederen mener, at hun som
psykolog bør kunne udføre den type undersøgelser. Psykologen er rådvild med
hensyn til, hvad hun kan gøre, da hun
gerne vil være i jobbet. Ved rådgivningen
ud fra det etiske princip om kompetence
finder hun frem til, hvordan hun kan få
en dialog med sin leder og enten få supervision på opgaven eller komme på
kursus.

Supervision som
sanktionsmulighed
Etiknævnet har i perioden siden sidste
generalforsamling, ud over den almindelige klagesagsbehandling, primært brugt
ressourcerne på at udarbejde procedurer i
forbindelse med indførelse af supervision
som en sanktionsmulighed som alternativ
til en eventuel eksklusion. I forbindelse
med implementeringen af denne mulighed i nævnets praksis har nævnet arbejdet med de faglige og etiske dilemmaer
og udfordringer, der er forbundet med
”pålagt” supervision.
Nævnet har i den forbindelse trukket
på flere af foreningens eksperter inden for
området, og ikke mindst psykologerne
Benedicte Schilling, Claus Haugaard Ja-

cobsen og Jan Nielsen har leveret inspiration og kvalificerede bidrag til nævnets
drøftelser. Da Dansk Psykolog Forening i
år var vært for det årlige nordiske etiknævnsseminar, var det oplagt, at seminarets tema også var ”pålagt” supervision.
Seminaret dannede base for en værdifuld
erfaringsudveksling og bidrog klart i en
styrkelse af det nordiske samarbejde.

Uetisk at stille
diagnoser i medierne
Når læger, psykologer og psykiatere i medierne kommenterer aktuelle begivenheder, sker det, at de tildeler navngivne personer en diagnose. Selv om de aldrig
har mødt vedkommende, kan det lyde: ”Han har tydelige psykopatiske træk.”
”Hun har formentlig en personlighedsforstyrrelse.” ”Barnet er højst sandsynligt
selv blevet misbrugt.”
Det er problematiske udtalelser, og derfor har Etiknævnets formand også rejst
emnet i medierne. For der er ikke belæg for at stille diagnoser, når fagpersonen
ikke har mødt vedkommende. Det er uprofessionelt og uetisk – og kan have alvorlige konsekvenser for de mennesker, der bliver udstillet.

Mødevirksomhed
Etiknævnsformanden har deltaget i møder med Dansk Psykolog Forenings formand samt deltaget i Lovgivningsudvalgets og Formandskollegiets arbejde. Endelig har etiknævnsformanden og næstformanden deltaget i møder for de nordiske etiknævn samt deltaget i Psykolognævnets årsmøde. Nævnets formand har
også deltaget i EFPA’s board of ethics.
På europæisk plan har udarbejdelsen af
en modelkode, der skal fungere som inspirationskilde ved udarbejdelsen af etiske retningslinjer i medlemslandene, været det centrale omdrejningspunkt.
Klagesagsbehandling
Der har i perioden 2012-2014 været 50
sager til vurdering og behandling i Etiknævnet. Heraf er 20 returneret til klager
med henvisning til andre relevante orga-

Man kan også frygte, at de mange fjerndiagnoser skader tilliden til psykologer (og
de øvrige faggrupper) generelt. Derfor har Etiknævnet udgivet en lille pjece med
gode råd til psykologer, der optræder i medierne. Et af rådene maner fx til forsigtighed med udtalelser i konkrete sager.

ner eller myndigheder, da klagen drejede
sig om autoriserede psykologer.
Tre er ikke optaget som egentlige klagesager, idet Etiknævnet har vurderet, at der
var tale om generelle henvendelser, der
ikke kan behandles ud fra de etiske retningslinjer.
Af de 27 sager, der er optaget til behandling, er 22 sager blevet afsluttet med
kritik og har handlet om klager over psykologens adfærd over for klienterne eller
klienters utilfredshed med udfærdigede
erklæringer (respekt for klienterne, rede-

lighed og tydelighed, rollesammenblanding og afgrænsning af psykologens rolle). To sager blev afsluttet med indstilling
til supervision.
I de sager, hvor der ikke er givet kritik,
har Etiknævnet i nogle tilfælde valgt at
give kollegial rådgivning. Etiknævnet har
i videre omfang end tidligere søgt sagerne
belyst gennem dialog og har i fem tilfælde
inviteret indklagede til møde til uddybende afklaring af sagen.
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GF-2014
Regnskaber

4.0.
Regnskaber

Forelæggelse af regnskaber
for 2012 og 2013

ØKONOMISK BERETNING
FOR 2012-2013
Den økonomiske beretning omhandler
Dansk Psykolog Forening, Psykologkampagnen (Beskæftigelsesfonden) og Bistandsfonden. De tre regnskaber er samlet i en juridisk enhed.

Hovedtal
Foreningens resultat for perioden 20122013 blev et samlet overskud på ca. 7,4
mio. kr. mod et budgetteret overskud på
ca. 2,5 mio. kr. Perioden udviser således
en samlet positiv afvigelse på ca. 4,9 mio.
kr. Foreningens egenkapital udgør herefter ca. 10,8 mio. kr.
Den markante positive afvigelse i foreningens resultat i forhold til budgettet
kan overvejende henføres til et lavere aktivitetsniveau i de samlede politiske projekter end budgetteret, ligesom Psykolog
Nyt har realiseret resultater, der ligger
markant over det forventede.
Mindreforbruget på de politiske projekter skyldes blandt andet, at det i lighed
med tidligere tager noget tid for det poliSIDE 54 | Generalforsamling 2014

tiske arbejde at komme i gang efter en generalforsamling. Det er en tilbagevendende udfordring, som blandt andet skyldes,
at der er et tab af kadence, når en del af
bestyrelsen ofte er nyvalgt, og i 2012 var
der endvidere formandsskifte. Desuden
er nogle af de større projekter, fx Foreningsreformen, blevet billigere end forudsat fra start.

Indtægter samt overførte resultater
fra andre aktiviteter
De samlede kontingentindtægter på ca.
89,2 mio. kr. er i perioden steget med ca.
9 % i forhold til seneste budgetperiode og
svarer således nøje til det budgetterede
med en afvigelse på kun 0,5 %.
Fra primo 2012 til primo 2014 er foreningens medlemstal vokset med netto
669 medlemmer, og det samlede medlemsantal udgør herefter 9.223, svarende
til en medlemsfremgang på 7,5 %. Tallene
vedrører kun de medlemmer, hos hvem
foreningen opkræver kontingentet direkte. Således indgår dobbeltorganiserede
medlemmer med Danmarks Lærerforening og æresmedlemmer ikke. Inklusive
disse udgør det totale medlemstal 9.638
primo 2014.

Gruppen af medlemmer, der betaler
fuld kontingentsats, er i perioden vokset
med netto 252 medlemmer, hvor der var
budgetteret med en samlet vækst på ca.
170 medlemmer i hele perioden.
De seneste års markante vækst blandt
studenterne er fortsat, og gruppen af studentermedlemmer udgør nu 1.730 medlemmer, hvilket svarer til nettovækst for
de seneste 2 år på 360 medlemmer.
Gruppen af ledige medlemmer er samtidig faldet med 104 medlemmer, og de
ledige udgør nu 301 af foreningens medlemmer. Endvidere er gruppen af pensionerede medlemmer vokset med 106 i de
seneste 2 år og udgør nu 672 medlemmer.
Administrationsindtægterne efter videredebitering af omkostninger til Bistandsfonden udviser en samlet positiv afvigelse
i forhold til budgettet på ca. 709.000 kr.
Efter indførelsen af muligheden for også
at viderefakturere interessetvister og konflikter vedrørende indtjeningsforhold for
selvstændige og rådgivning i forbindelse
med klager til offentlige nævn har indtægterne stabiliseret sig på et højere niveau end forventet.
Annoncesalget til Psykolog Nyt er faldet
markant gennem de seneste år og ligger
væsentligt under det budgetterede for perioden. Derimod konstateres en markant
fremgang i salget af netannoncer, hvilket
har mere end kompenseret for nedgangen
i bladannoncerne. Samlet betyder det, at
Psykolog Nyt for perioden 2012-2013 har
realiseret et resultat, der ligger ca. 1,1 mio.
kr. over det budgetterede.
Kursusvirksomheden har samlet for
2012 og 2013 realiseret et overskud på ca.
668.000 kr., hvor der var budgetteret med
et overskud for de to år på ca. 970.000 kr.
Den negative afvigelse i forhold til budgettet skyldes primært, at det blev besluttet ikke at gennemføre en budgetteret udvidelse af kursusprogrammet i 2013.
Øvrige indtægter er på niveau med det
forventede.

Udgifter i foreningen
Omkostningerne udviser i perioden en
samlet positiv afvigelse på ca. 2,9 mio. kr.

Omkostningerne vedrørende foreningens ledelse udviser en positiv afvigelse
på ca. 1,2 mio. kr., hvilket overvejende
kan henføres til at der i forbindelse med
formandsskiftet var afsat midler i budgettet til en formand fra provinsen.
Bestyrelsen har specielt i generalforsamlingsperiodens første år iværksat færre politiske projekter end forventet, hvilket gør, at bestyrelsens rådighedssum udviser et underforbrug på ca. 730.000 kr.
Rådighedssummen er den konto, hvor
der er afsat midler til politiske projekter,
der opstår behov for undervejs i en generalforsamlingsperiode.
Den markante positive afvigelse på ca.
971.000 kr. på tillidsmandsinstitutionen
skyldes, at der er afholdt færre aktiviteter
end planlagt, ligesom der var færre lønkompensationer for deltagelse på foreningens tillidsmandskurser end forventet.
De faglige selskaber har i perioden haft
et forbrug, der ligger ca. 231.000 kr. under det budgetterede, hvilket skyldes, at
en række selskaber ikke har ansøgt om
tilskud, da de via deres egne kurser og arrangementer selv har kunnet finansiere
deres aktiviteter. Derimod har sektionerne en negativ afvigelse på 218.000 kr.,
hvad der kan henføres til en større vækst i
medlemsantallet i Studentersektionen og
Ledersektionen end forventet.
Administrationsomkostningerne udviser for perioden en samlet negativ afvigelse på ca. 866.000 kr. i forhold til det
budgetterede, hvilket primært kan hen
føres til afvigelser på personalesiden og
til it.
Personaleomkostningerne afviger således negativt med ca. 970.000 kr. Cirka
300.000 kr. af afvigelsen kan henføres til
en stigning i lønsumsafgiften på ca. 25 %,
som blev indført efter budgetudarbejdelsen. Endvidere har det i perioden været
nødvendigt med ekstra vikardækning i
forbindelse med barsel og sygdom i sekretariatet. Derudover har bestyrelsen bevilget ekstra midler til videreuddannelse
af personalet.
På it-området har der i perioden været
et merforbrug på ca. 480.000 kr. Dette

kan primært henføres til øgede licensomkostninger og et uventet behov for at udskifte de fleste af sekretariatets pc’ere i
forbindelse med implementeringen af et
nyt sagsstyringssystem primo 2013.
Det lavere omkostningsniveau i lokaleomkostningerne skyldes øgede lejeindtægter, besparelser på el- og varmeudgifter og et lavere vedligeholdelsesniveau
end forventet.

Psykologkampagnen
(Beskæftigelsesfonden)
I den seneste generalforsamlingsperiode
har de fuldtidsbeskæftigede medlemmer
ekstraordinært indbetalt 75 kr. pr. kvartal
i medlemsbidrag til Psykologkampagnen
(Beskæftigelsesfonden), svarende til i alt
ca. 3,1 mio. kr. Af disse er der ved udgangen af 2013 afholdt omkostninger for
samlet ca. 2,2 mio. kr. Under pkt. 3 (Beretningen) og pkt. 5 (Psykologkampagnen) er der redegjort for de aktiviteter,
der har været afholdt i Psykologkampagnen i 2012 og 2013, ligesom der er bekrevet planer for anvendelsen af de ubrugte
midler pr. ultimo 2013.
Bistandsfonden
Fondens egenkapital er i perioden forøget
til 82,5 mio. kr. ultimo 2013. Fondens resultat og værdien af fondens obligationsbeholdning har naturligt været præget af
periodens renteudvikling. Dette resulterede i kursgevinster på ca. 792.000 kr. i
2012, mens der i 2013 blev realiseret et
kurstab på værdipapirbeholdningen på
ca. 667.000 kr.
Foreningens investeringspolitik har
hidtil været, at Bistandsfondens formue af
sikkerhedsmæssige årsager alene har været placeret i danske stats- og realkreditobligationer. Dette har med de seneste
mange års rentefald været en god beslutning og har givet et løbende tilfredsstillende afkast af Bistandsfondens midler.
Renten er imidlertid nu blevet så lav, at
der fremover kun er en forventning om
rentestigning, hvilket med en uændret investeringspolitik vil give et negativt afkast.
Generalforsamling 2014 | SIDE 55

Bestyrelsen har derfor på anbefaling af
Lån & Spar Bank, som varetager Bistandsfondens investeringer, besluttet at
ændre investeringspolitikken, således at
den fremover bliver mindre rentefølsom.
Det sker ved at åbne for at justere beholdningen, sådan at op til 30 % fremover kan
placeres i aktier og/eller erhvervsobligationer, mens den øvrige beholdning fortsat
ligger i stats- og realkreditobligationer.
Ændringen i investeringspolitikken har
til formål at beskytte porteføljen bedst
muligt i forhold til flest mulige scenarier,
samt at den rent risikomæssigt bliver
bedre spredt, end det er tilfældet i dag.
Endelig er det hensigten at forsøge at løfte
afkastet en smule, i forhold til hvad en
ren obligationsportefølje kan forventes at
give fremover.
En stor del af Bistandsfondens formue
er dog fortsat bundet i ejendommen på
Stockholmsgade og forrentes derved via
den husleje, som foreningen betaler til
fonden. Dette gør, at formuen er mindre
følsom over for finansmarkedets konjunktursvingninger.

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
Dansk Psykolog Forenings love og i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger samt god regnskabskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som
følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi
kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når
foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og
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forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn
til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN
Kontingentindtægter
Kontingentindtægter udgør de i årets løb
udskrevne kontingenter til foreningens
medlemmer.
Indtægter og udgifter
fra andre aktiviteter
I resultatopgørelsen medtages nettoresultatet af aktiviteterne vedrørende blad- og
kursusvirksomhed.
Skat
Årets skat omfatter skat af årets forventede skattepligtige indkomst omfattende
det skattepligtige resultat af erhvervsmæssig virksomhed, renter, udbytter
samt kursgevinster og -tab.
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, optages i
balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.
Der er ikke opgjort eventualskat i årsregnskabet.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger værdiansættes til
kostpris med tillæg af opskrivninger,
istandsættelse og forbedringer. Opskrivning sker på grundlag af uafhængige vurderinger af salgsværdien. Der foretages
ikke afskrivninger på grunde og bygninger.
Øvrige anlægsaktiver værdiansættes til
kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen,

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af
aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet
er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris
med tillæg af opskrivninger og fradrag af
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger
baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
It-udstyr samt udvikling og indkøb af itsoftware: 3-5 år. Inventar og maskiner: 5
år Aktiver med en anskaffelsessum under
50 t.kr. pr. enhed straksafskrives i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Obligationer og aktier er optaget til statusdagens børskurser. Såvel realiserede
som urealiserede kursreguleringer føres
via resultatopgørelsen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
ERKLÆRINGER
Til medlemmerne i Dansk Psykolog
Forening
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk
Psykolog Forening for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
omfatter fagforbund og bistandsforbund
og udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i Dansk Psykolog Forenings love og
i overensstemmelse med lov om fonde og
visse foreninger samt god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen
af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Dansk Psykolog
Forenings love og i overensstemmelse
med lov om fonde og visse foreninger
samt god regnskabsskik. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklu
sion om årsregnskabet på grundlag af
vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis
for beløb og oplysninger i årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger
af revisors vurdering, herunder vurdering
af risici for væsentlig fejlinformation i

årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.

telse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2012 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Dansk Psykolog Forenings love og i
overensstemmelse med lov om fonde og
visse foreninger samt god regnskabsskik.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Dansk Psykolog Forening har i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser som sammenligningstal i
resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 medtaget det af
generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen.
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfatGeneralforsamling 2014 | SIDE 57
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årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2013 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Dansk Psykolog Forenings love og i
overensstemmelse med lov om fonde og
visse foreninger samt god regnskabsskik.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Dansk Psykolog Forening har i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser som sammenligningstal i
resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 medtaget det af
generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2013. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen.
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfat-

telse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

DE KRITISKE REVISORERS BEMÆRKNINGER
TIL ÅRSREGNSKABET 2012
1. Regnskabet er revideret i henhold til vedtægterne.
2. Dansk Psykolog Forenings økonomi er i 2012 blevet forvaltet ud fra en forsvarlig
praksis i forlængelse af generalforsamlingens beslutninger og handlingsplanen. Såvel
bestyrelsen som sekretariatets ledelse vurderes i løbet af regnskabsåret at have fortsat en
meget tilfredsstillende indsats og har fastholdt den stabile økonomiske styring.
3. De kritiske revisorer indstiller regnskabet for 2012 til godkendelse på GF-2014.
De kritiske revisorer
København, den 29. januar 2014

Per Markussen

Mugge Pinner
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Generalforsamling 2014 | SIDE 59

SIDE 60 | Generalforsamling 2014

DANSK PSYKOLOG FORENING				
Resultatopgørelse for årene 2012-2013

Note		
Realiseret
Budget
Realiseret
Budget
				
2013
2013
2012
2012
				
Kr.
tkr.
Kr.
tkr.
								
			
Primære indtægter:						
			
Kontingenter
45.481.628
45.068
43.670.829
43.688
			
Administrationsindtægter
475.028
440
453.830
440
			
Videredebiterede konfliktomk.
774.650
500
934.800
500
								
			
Primære indtægter i alt
46.731.306
46.008
45.059.459
44.628
								
			
Sekundære indtægter:						
		 1
Resultat af Psykolog Nyt
-96.252
-600
-136.711
-750
		 1
Resultat af Kursusvirksomheden
350.953
585
316.655
385
								
			
Sekundære indtægter i alt
254.701
-15
179.944
-365
								
			
Indtægter i alt
46.986.007
45.993
45.239.403
44.263
								
			
Omkostninger:						
			
Generalforsamling/Årsmøde/mv.
179.408
275
1.473.866
1.500
		 2
Lønkompensation formand
889.436
1.104
1.019.598
1.627
			
Transport/logi mv. formand
100.568
203
284.247
300
			
Honorar til bestyrelsen
743.084
660
414.493
660
			
Formandskollegiet
50.646
50
36.099
50
			
Forretningsudvalg
15.977
24
10.656
24
			
Bestyrelsesmøder og seminarer
240.265
203
232.413
203
								
			
Foreningens ledelse i alt
2.219.384
2.519
3.471.372
4.364
								
			
Bestyrelsens rådighedssum
683.561
838
123.890
700
								
			
Bestyrelsesvedtagne aktiviteter i alt
2.902.945
3.357
3.595.262
5.064
								
			
Udvalg, arbejdsgrupper og fagnævn
2.837.042
3.360
2.880.673
3.303
			
Specialistuddannelse - udvalg og adm.
695.791
736
1.102.516
863
			
Etiknævn / Sygesikring
992.215
769
917.840
766
			
Tillidsmandsinstitution (inkl. AKUT-bidrag)
-96.974
266
-328.086
257
			
Sektioner
793.969
671
759.105
664
			
Kredse
558.575
604
526.421
604
			
Faglige selskaber
792.024
909
794.422
909
								
			
Foreningens organer i alt
6.572.642
7.315
6.652.891
7.366
								
			
Kandidatmodtagelse
73.113
160
95.915
160
			
SAK / EFPA / IUPsyS
383.276
310
312.316
310
			
AC-medlemskab mv.
1.102.228
1.038
1.018.947
1.022
			
Andre medlemskaber og forsikring
179.139
165
160.509
165
								
			
Andre aktiviteter i alt
1.737.756
1.673
1.587.687
1.657
								
			
Undersøgelser og pjecer
31.424
265
163.503
265
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Note		

Realiseret

Budget

Realiseret

Budget

				
2013
2013
2012
2012
				
Kr.
tkr.
Kr.
tkr.
			
Administrationsomkostninger					
			
Personale
22.314.753
21.222
21.159.211
21.281
			
Kontorhold
1.147.816
1.093
1.194.097
1.077
			
Lokaleomkostninger inkl. kantine
4.759.837
5.269
4.884.445
5.218
			
			
			
			
			

EDB-omkostninger
EDB- anskaffelser
Større inventar
Advokat/Revision
Andre omkostninger

1.117.787
332.355
148.118
204.709
123.556

900
130
100
225
66

1.059.136
31.138
23.958
276.930
85.519

900
130
100
220
66

			

Administrationsomk. i alt

30.148.931

29.005

28.714.434

28.992

			

Omkostninger i alt

41.393.698

41.615

40.713.777

43.344

			
			

Resultat før afskrivninger, finansielle 					
poster, hensættelser og skat
5.592.309
4.378
4.525.626
919

			
			

Afskrivninger, edb-udstyr og udvikling
Afskrivninger, anlæg og maskiner

1.069.059
377.235

1.265
275

993.582
318.294

1.265
275

			

Afskrivninger i alt

1.446.294

1.540

1.311.876

1.540

			
			
			
			
			
			

Renteindtægter bank/giro
17.918
Renteindtægter obligationer		
Ureal. kursgevinster eller - (tab) obligationer		
Andre renteindtægter		
Realiserede kursgevinster obligationer (tab)		
Andre renteomkostninger
3.313

30
11.952
60
9.469
0
(38.344)
40 		
0
31.938
0
33

30
60
0
40
0
0

			

Finansielle poster i alt

			

Resultat før hensættelser og skat

			

14.605

130

14.982

130

4.160.620

2.968

3.228.732

-491

Tab på debitorer

0

0

0

0

			

Resultat før skat

4.160.620

2.968

3.228.732

-491

			

Skat af årets resultat

30.032

0

0

0

			

Årets resultat

4.130.588

2.968

3.228.732

-491
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DANSK PSYKOLOG FORENING				
Balance pr. 31.12. for årene 2012-2013
AKTIVER
Note		
			

2013
Kr.

2012
Kr.

		
Debitorer
951.358
1.255.174
		
Tilgodehavende skat				
		
Andre tilgodehavender
1.408.204
884.213
		
Deposita
112.302
110.289
		
Forudbetalte omkostninger
288.328
346.330
					
		
Tilgodehavender i alt
2.760.192
2.596.006
					
3
Obligationer
0
0
		
Likvide beholdninger
9.950.489
7.367.800
					
Likvide midler i alt
9.950.489
7.367.800
					
4
Edb-anlæg og udvikling
4.205.086
3.703.699
5
Inventar og maskiner
798.176
830.459
					
Anlægsaktiver i alt
5.003.262
4.534.158
					
		
Aktiver i alt
17.713.943
14.497.964
					
PASSIVER
		
		
Egenkapital primo
6.600.905
3.372.173
		
Overført af årets resultat
4.130.588
3.228.732
					
		
Egenkapital ultimo
10.731.493
6.600.905
					
		
Hensættelse til formandsskifte
385.000
385.000
					
		
Kreditorer
1.147.934
178.884
		
Mellemregning Bistandsfond & Psykologkampagne
979.344
2.252.689
		
A-skat, ATP, moms mv.
318.717
292.596
		
Feriepengeforpligtelse
3.645.542
3.192.521
		
Advokat og revision
148.125
143.750
		
Andre skyldige omkostninger
162.288
1.154.419
		
Forudbetalinger
195.500
297.200
					
		
Kortfristet gæld i alt
6.597.450
7.512.059
					
		
Passiver i alt
17.713.943
14.497.964
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DANSK PSYKOLOG FORENING
Noter til regnskab
		
		

2013
Kr.

2012		
Kr.		

Note 1:

Bladvirksomhed		
		
Annoncesalg
3.650.935
3.494.319
Abonnement mv.
203.349
213.486
Renter
2.789
1.173
Indtægter i alt
3.857.073
3.708.978
Trykning
1.123.205
1.193.549
Forsendelse
1.171.174
1.162.931
Andre bladomkostninger
425.597
275.490
Bladomkostninger i alt
2.719.976
2.631.970
		
Løn, administration
1.184.782
1.179.316
Andre administrations omkostninger
48.567
34.403
Administration i alt
1.233.349
1.213.719
		
Omkostninger i alt
3.953.325
3.845.689
		
Bladvirksomhed i alt
-96.252
-136.711
		
Kursusvirksomhed				
Deltagerbetaling
4.247.385
3.701.780
Renter
5.902
3.758
Indtægter i alt
4.253.287
3.705.538
Løn og honorar, undervisere
Andre kursusomkostninger
Kursusomkostninger i alt
		
Løn, administration
Kursusudvalg, katalog mv.
Administration i alt
		
Omkostninger i alt
		
Kursusvirksomheden i alt

1.358.062
1.197.532
2.555.594

1.112.034
1.067.488
2.179.522

1.261.964
84.776
1.346.740

1.128.841
80.520
1.209.361

3.902.334

3.388.883

350.953

316.655

Note 2 (diverse formandsomkostninger)
Regulering. af hensættelser feriepenge til formand
91.957
-99.810
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Note 3 (obligationer)
Anskaffelsessum primo
Anskaffelser i årets løb
Salg i årets løb
Udtrækninger i årets løb
Anskaffelsessum ultimo

0
0
0
0
0

Opskrivninger primo
Årets regulering
Opskrivninger ultimo

0
0
0

Bogført værdi ultimo

0

729.190
61.589
-707.726
-83.053
0

		
		
		
		
		

38.344 		
-38.344 		
0 		
0

		
Note 4 (anlægsaktiver - it)

		
Anskaffelsesværdi, primo
11.242.925
9.710.642		
Tilgang til anskaffelsespris
1.570.446
1.532.283		
Afgang til anskaffelsespris
0
0		
						
Anskaffelsesværdi, ultimo
12.813.371
11.242.925		
						
Akkumulerede afskrivninger, primo
7.539.226
6.545.644		
Årets afskrivninger
1.069.059
993.582		
Afskrivninger, vedr. afgang
0
0		
						
Akkumulerede afskrivninger, ultimo
8.608.285
7.539.226		
						
Bogført værdi ultimo
4.205.086
3.703.699
						
		
Note 5 (anlægsaktiver - inventar og maskiner)
		
Anskaffelsesværdi, primo
3.704.505
3.493.031		
Tilgang til anskaffelsespris
344.952
211.474		
Afgang til anskaffelsespris
0
0		
						
Anskaffelsesværdi, ultimo
4.049.457
3.704.505		
						
Akkumulerede afskrivninger, primo
2.874.046
2.555.752		
Årets afskrivninger
377.235
318.294		
Afskrivninger, vedr. afgang
0
0		
						
Akkumulerede afskrivninger, ultimo
3.251.281
2.874.046		
						
Bogført værdi ultimo
798.176
830.459
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Psykologkampagnen
Resultat for årene 2012-2013
			
2013
2012
Note		
Kr.
Kr.
		 Indtægter				
		
Medlemsbidrag
1.809.863
1.332.050 		
		 Indtægter i alt
1.809.863
1.332.050
					
		
Omkostninger				
		
Løn, administration
1.452.050
104.870
		
Honorar
106.542
0
		
Rejse, kørsel og fortæring
73.171
2.141
		
Diverse udgifter
466.816
35.120
		 Omkostninger i alt
2.098.579
142.131
					
		
Psykologkampagnen i alt
-288.716
1.189.919
					
BISTANDSFOND
Resultat for årene 2012-2013

			
2013
2012
Note		
Kr.
Kr.
				
		 Indtægter			
		
Obligationsrenter
1.029.122
1.190.278
		
Bankrenter
2.737
8.076
		
Aktieudbytter
50.050
35.750
1
Kursreguleringer
-666.613
792.394
				
		 Indtægter i alt
415.296
2.026.498
				
		
Ejendommens drift København			
		
Huslejeindtægt, Stockholmsgade
1.967.882
1.967.882
		
Salg af lejlighed Guldsmedgade
0
0
		
Omkostninger
187.756
231.559
				
		 Ejendommen, København i alt
1.780.126
1.736.323
				
		 Omkostninger			
		
Urafstemning
48.344
0
		
Bistandsudgifter
774.650
941.146
		
Administrationshonorar DP
208.504
204.688
		
Revision
35.000
22.813
		
Øvrige bistandsomkostninger
895.182
1.012.625
		
Bankomkostninger
61.815
55.979
				
		 Omkostninger i alt
2.023.495
2.237.251
				
		
Resultat før skat
171.927
1.525.570
				
		
Skat af årets resultat
75.000
0
				
		 Årets resultat
96.927
1.525.570
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BISTANDSFOND					
Balance pr. 31.12. for årene 2012-2013
AKTIVER
			
2013
2012
Note		
Kr.
Kr.
					
2
Ejendom, Stockholmsgade:				
		
Anskaffelsessum
17.213.675
17.213.675
		
Ombygning / istandsættelse primo
22.143.968
21.505.526
		
Ombygning / istandsættelse i året
0
638.442
		

Værdi ultimo

3
		
		

Obligationer:				
Anskaffelsessum
39.830.523
36.430.996
Kursregulering
-82.413
1.078.183

		

Kursværdi ultimo

4
		
		

Aktier:				
Anskaffelsessum
885.750
885.750
Kursregulering
1.223.500
1.080.500

		

Værdi ultimo

		 Værdipapirer i alt

39.357.643

39.748.110

39.357.643

37.509.179

2.109.250

1.966.250

41.857.360

39.475.429

		
		
		
		
		

Andre aktiver:				
Periodiserede renter
380.537
363.183
Kunstværker
55.000
55.000
Andre tilgodehavender
76.964
0
Mellemregning DP
78.139
1.062.769

		

Andre aktiver i alt

590.640

1.480.952

		

Likvide beholdninger

704.316

2.268.128

		

Aktiver i alt

82.509.959

82.582.152

PASSIVER		
		 Egenkapital:				
		
Egenkapital primo
82.251.568
80.725.998
		
Øvrig regulering
0
0
		
Overført af årets resultat
96.927
1.525.570
					
		 Egenkapital ultimo
82.348.495
82.251.568
					
		 Andre passiver:				
		
Kreditorer og andre skyldige poster
51.464
293.084
		
Skyldig revision
35.000
37.500
		
Hensat skat
75.000
0
					
Andre passiver i alt
161.464
330.584
					
		
Passiver i alt
82.509.959
82.582.152
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BISTANDSFOND					
Noter til regnskab
		
2013
2012
		
Kr.
Kr.
					
Note 1 (kursreguleringer)
Obligationer:				
Realiserede kursgevinster
350.983
1.176.104
Urealiserede kursreguleringer
-1.160.596
-419.460
Aktier:				
Urealiserede kursreguleringer
143.000
35.750
Kursreguleringer i alt

-666.613

792.394

31.000.000

31.000.000

Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Udtræk

36.430.932
12.605.299
-5.955.876
-3.249.897

34.057.048
17.615.466
-10.946.328
-4.295.254

Anskaffelsessum ultimo

39.830.458

36.430.932

Opskrivninger primo
Årets regulering

1.078.247
-1.160.595

1.497.642
-419.395

-82.348

1.078.247

39.748.110

37.509.179

Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

885.750
0
0

885.750
0
0

Anskaffelsessum ultimo
Opskrivninger primo
Årets regulering

885.750
1.080.500
143.000

885.750
1.044.750
35.750

Opskrivning ultimo

1.223.500

1.080.500

Bogført værdi ultimo

2.109.250

1.966.250

Note 2 (offentlig ejendomsværdi)
Stockholmsgade (København)
Note 3 (obligationer)

Opskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo
Note 4 (aktier)
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GF-2014
psykologkampagnen

5.0.
Psykolog-

kampagnen

I 2012 oprettede Dansk Psykolog Forening en beskæftigelsesfond for en 2-årig
periode efter en beslutning herom på generalforsamlingen. Fonden skulle imødekomme en beskæftigelsesmæssig udfordring – nemlig at der uddannes flere og
flere psykologer, samtidig med at ledigheden for psykologer var støt stigende. Fonden blev finansieret af et ekstra kontingent fra 2. kvartal 2012 til og med 1. kvartal 2014 på 75 kroner i kvartalet. Kontingentet blev opkrævet hos alle fuldtids
beskæftigede medlemmer.
Beskæftigelsesfondens arbejde blev udmøntet gennem Psykologkampagnen.

Fald i ledighed og kortere
ledighedsperiode
Psykologkampagnens overordnede mål er
at svare på den beskæftigelsesmæssige
udfordring og parallelt hermed styrke
psykologfagets anvendelse og Psykologforeningens status. For at opfylde disse
mål blev der i den indledende fase af
kampagnen udarbejdet en række strategiske målsætninger på baggrund af projektbeskrivelsen fra GF12. Målene var:
• Ledigheden for psykologer skal være
mindst en procent under den generelle
ledighed for akademikere.

Figur 1. Udvikling i ledighedsprocent 2012-2013
■ Psykologers ledighedsprocent
■ Akademikeres ledighedsprocent
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Figur 2. Udvikling i beskæftigelse, 2012-2013
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• Ledighedsperioden blandt psykologer
skal forkortes.
• Ledighedsperioden for dimittender
skal være relativt kortere end for andre
AC-grupper.
De nyeste ledighedstal dokumenterer et
markant fald i psykologernes ledighed,
hvilket får os til at tro, at Psykologkampagnens mange aktiviteter og netværksbaserede arbejdsmetode har haft en betydning.
Ledighedstallene for december måned
2013 viser en ledighedsprocent blandt psykologer på 3,7 %, mens tallet for akademikere generelt er på 4,2 %. Historisk set har
psykologledigheden gennem tiderne mest
ligget højere end AC-ledigheden generelt.
Særlig synligt er faldet fra august til september 2013. Det indikerer, at forårets arrangementer om professionel profilering,
sociale medier og entreprenørskab har haft
en synlig effekt i forhold til vores medlemmers jobsøgningsstrategier. Disse arrangementer fik alle meget flotte evalueringer.
Hvad figuren ikke viser, er, at det er psykologer under 39 år, som har givet det store udsving. På en måned er ledigheden for
denne gruppe reduceret fra 241 til 175. I
den samme måned faldt ledighedstallet
blandt kandidater med under to års kandidatalder fra 185 til 131.
Samlet er der i 2013 skabt 563 nye stillinger fordelt med 197 offentlige stillinger,
181 private og 175 liberale. I samme periode har der været en tilvækst i antallet af
psykologer på 477. Ledigheden er altså fal-
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det med 86 psykologer. Størst er faldet i ledigheden på det private område.
Samtidig er ledighedsperioden blandt
psykologer forkortet. Ved Psykologkampagnens start var der således 58,5 % af de
ledige psykologer, som havde brugt mindre end 8 måneder af deres dagpengeperiode, mens tallet ved slutningen af kampagneperioden var 70,9 %. Kun 7,7 % af psykologer havde brugt mere end 17 måneder
af dagpengeperioden – et flot resultat.
Sammenligner vi med det samlede AC,
er tendensen, at de nyuddannede psykologer det første år har en højere ledighed end
AC’ere generelt, mens de i resten af deres
karriere har en lavere ledighed.
Også når vi sammenligner psykolog-dimittenders ledighedsperioder med AC-dimittender generelt, er resultatet flot. 81,5
% af de ledige psykologer på dimittendsats
har brugt mindre end 8 måneder af deres
dagpengeperiode, mens tallet for AC samlet er 69,1 %. Det er derfor tydeligt, at psykologer i dag har kortere ledighedsperioder end akademikere generelt for ledige på
dimittendsats.

Styrkelse af standens status,
opbakning til kampagnen
Psykologkampagnen har arbejdet intensivt
med den anden centrale del af projektmålet, om at styrke psykologfagets anvendelse
og foreningens status. De strategiske målsætninger for denne del af projektet var:
• At fastholde og udvide psykologstandens status og anseelse.

• At udvikle psykologfagets anvendelse
på arbejdsmarkedet.
• At sikre, at psykologer er i kontakt med
Dansk Psykolog Forening.
• At sikre, at psykologer er medlemmer
af foreningen.
De strategiske målsætninger er ikke umiddelbart målbare, men vi mener at kunne
gennemføre en subjektiv vurdering af de
fire mål, der alle går i plus. Der er ingen
tvivl om, at Psykologkampagnens beskæftigelsesinitiativ har gjort en positiv forskel
for foreningens medlemmer, og at nogle
afgørende aftryk er sat.
Samtidig med at Dansk Psykolog Forening er godt på vej mod at ændre ved scenariet om stigning i ledighed, har foreningen høstet stor ros blandt medlemmer for
de mange arrangementer og produkter,
som er lanceret med kampagnen. Vi har
samlet haft 906 deltagere til vores 27 arrangementer.
Gennem hele kampagneperioden har
Dansk Psykolog Forening opnået en
vækst i medlemsantal og fastholdt Psykologforeningens høje medlemsandel på
over 95 %. Kampagnen har høstet stor ros
for dets produkter og mange arrangementer. Evalueringerne dokumenterer således, at 98,2 % af samtlige deltagere ved
Psykologkampagnens arrangementer tilkendegiver, at de har fået ideer til, hvordan de kan bruge deres faglighed på en
ny måde. Vi kan yderligere se, at der i
gennemsnit er 99,5 % af deltagerne, som
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har fået ideer til at nærme sig arbejdsmarkedet på nye måder.
Den gode modtagelse skyldes ikke
mindst, at Dansk Psykolog Forening har
taget det alvorligt, at kampagnen er et
medlemsfinansieret projekt. Fokus har
konstant været på medlemsbårne initiativer og aktiviteter, og herved er der sikret
ejerskab til projektet. Kampagnen har på
intet tidspunkt ignoreret, at det er vigtigt
for medlemmer af Dansk Psykolog Forening at beholde deres værdighed og faglighed i deres beskæftigelse.
Der findes ingen andre faggrupper end
psykologer, som kan bestride psykologfaglige kliniske job. Der findes til gengæld
mange faggrupper, som konkurrerer med
psykologer om stillinger inden for mere
generelle akademikerområder. Derfor har
det været kampagnens fokus via rollemodeller at vise vores medlemmer, hvorfor
netop de er gode til at bestride de job, som
ligger uden for klinikken, PPR og psykiatrien. Psykologkampagnen har haft held
med at bryde med et noget dominerende
narrativ om, at rigtigt psykologarbejde alene er klinisk arbejde.
I løbet af kampagnens levetid er det lykkedes at få vores medlemmer til at ændre
opfattelse af egne kompetencer og deres
anvendelse på arbejdsmarkedet. Psykolo-

ger er i dag nysgerrige i forhold til at anvende deres psykologfaglighed inden for
forskellige jobområder på arbejdsmarkedet. Og er i løbet af kampagnens levetid
blevet åbne for at tilegne sig nye kompetencer og se alternativt på deres jobmuligheder. Mange medlemmer har frivilligt
støttet op om foreningens budskab – det
har haft afgørende betydning for projektets
succes.

Synlighed og videndeling
Kampagnens arbejde har hele tiden været
synligt for vores medlemmer, og vi har ladet dem vide, at kampagnen altid har været åben for deres stemme. For at understøtte dette har vi fravalgt mange af de
vante og traditionelle informationskanaler
og i stedet bragt budskaberne derhen, hvor
psykologer allerede er.
Der blev oprettet en LinkedIn-gruppe,
hvor medlemmer blev inviteret til at videndele og debattere kampagnens initiativer. Det var også LinkedIn, der blev brugt
som medie til at rekruttere oplægsholdere
og finde interessante profiler, som kunne
hjælpe med at løfte kampagnen. Ligesom
LinkedIn var oplagt til at reklamere for
kampagnens mange arrangementer. LinkedIn-gruppen voksede på mindre end et
år fra 0 til 555 medlemmer.

Kampagnens økonomi
i runde tal
Indtægter
8 kvartalers ekstra kontingent:

3.600.000 kr.

Udgifter
Løn til Psykologkampagnen ansættelser:

1.950.000 kr.

Advisory Board og Opstartskonference:

175.000 kr.

Information inkl. hjemmeside og folder:

275.000 kr.

Arrangementer og aktiviteter:

1.000.000 kr.

Udgifter i alt: 		

3.400.000 kr.

Fondens forventede overskud:
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200.000 kr.

Der blev også skabt synlighed med en
kampagnesite, Psykologkampagnen.dk,
hvor der var over 600 besøgende.
Herudover fik Dansk Psykolog Forening
gjort sit arbejde synligt med en online ’slide
share’-konto – et medie, der gør det muligt
at dele præsentationer fra foredrag og kursus og på den måde sparer omkostninger
med unødige mails. For ’slide share’ inviterer til proaktivitet blandt vores medlemmer
og gør det muligt selv at hente det materiale, som er relevant for den enkelte. På blot
fem måneder fik Dansk Psykolog Forenings
’slide share’-konto over 1000 visninger.
Med Psykologkampagnen søsatte foreningen sig således i de sociale mediers
åbne hav. Herved blev der yderligere støttet op om et arbejdsmarked, som har brug
for psykologer.

Organisationen bag kampagnen
Kampagnen har haft sin egen kreds af
medarbejdere, en projektorganisation. Fra
efteråret 2012 til foråret 2014 har der været
en projektleder og projektmedarbejder ansat. I efteråret 2013 har de været suppleret
af to projektmedarbejdere, primært tilknyttet den offentlige del af kampagnen.
Derudover har kampagnen tilknyttet eksterne journalister og studerende for at løse
opgaverne.
En række opgaver er løst i samarbejde
med sekretariatet.
I hele perioden har vi haft nedsat et såkaldt Advisory Board. Formålet har været
at drøfte ideer og få god viden om arbejdsmarkedet. Advisory Board har i sin sammensætning primært været fokuseret mod
det private erhvervsliv. Medlemmerne har
været:
• Bolette Christensen, cand.psych. Direktør i Børnefonden.
• Jesper Allentoft, cand.psych. Executive
Vice President i Chr. Hansen.
• Michael Valentin, direktør i AAK.
• Sofie Svarre. Direktør og partner i kommunikationsbureauet Advance, Head
og Insight & Strategi.
Advisory Board har fx bidraget med viden
om, at arbejdsgivere ikke primært interes-

serer sig for uddannelsestitel, men for kandidatens kompetencer – at når vi bevæger
os uden for de kliniske områder, må vi tillade professionsorienteringen at blive suppleret af kompetencer, som andre faggrupper klassisk besidder. Det gælder fx forretningsforståelse, økonomistyring, politiske
aspekter af en virksomheds udvikling.

Psykologkampagnens produkter
• Profilbrochure med 19 inspirationsportrætter
• Kompetencefolder for psykologer
• Folder om Innovation og Entreprenørskab for psykologer
• Mentorordning – både for erfarne klinikere og dimittender
• Iværksætter site på www.dp.dk

Kampagnen forsætter i 2014, 2015 –
Psykologkampagnens ventede overskud
skal fortsat bruges til aktiviteter inden for
det formål, de er indbetalt til. Udfordringen med flere og flere psykologer holder jo
ikke op, fordi vi har taget hul på 2014. Vi
forventer fortsat at skulle skabe 300 nye
stillinger pr. år de næste mange år. Men
kampagnens resultater kan genbruges og
effekterne skulle gerne være langtidsholdbare.
Kommende aktiviteter i forlængelse af
kampagnen kan fx være workshops om
iværksætteri eller information om andre
psykologjob – initiativer, der gør det muligt at strække effekterne af kampagnen
mest mulig.
Kampagnen kan nu levere en række
færdige elementer, som kan bruges videre i
foreningens virke. De elementer er fx
iværksætterpakker til privatpraktiserende
psykologer om innovation, kurser for
medlemmer om aktiv jobsøgning, ideer til
brug af LinkdIn, profilfolder så vi kan fastholde effekterne – og ikke mindst viden og
erfaring i organisationen, der vil give aktiviteter fremover mere gennemslagskraft.

• Online Læringsværktøj i brug af LinkedIn
• Statistisk Undersøgelse: Hvor er psykologerne på arbejdsmarkedet?
• Kompetenceundersøgelse: Psykologers kompetencer på arbejdsmarkedet
• Kvalitativ Undersøgelse: Arbejdsmarkedet for psykologer med ph.d.
• 9 Portrætter af psykologer i Psykolog Nyt
• 9 Emneartikler i Psykolog Nyt

27 arrangementer, 906 deltagere
• Opstartskonference
• Jobsøgerdag
• Workshop, Københavns Universitet
• Workshop, DPS minikonference i Århus
• Universitetsdag, SDU
• Seminar: Professionel Profilering
• Seminar: Innovation og Entreprenørskab
• Seminar om psykologers kompetencer (København, Odense, Århus)
• Hands on LinkedIn Workshop
• Foden indenfor – få jobbet
• Virksomhedsdag i København
• Ph.d.-arrangement, Københavns Universitet
• Workshop på Årsmøde for tillidsrepræsentanter
• Årsmøde, Dansk Psykolog Forening
• Hold fast i fagligheden og få jobbet (København, Århus)
• Psykologers særlige ledelseskompetencer (København, Århus)
• Excel-kursus for studerende
• Excel-kursus (København, Århus)

Det offentlige område
Psykologkampagnen har også haft fokus
på den offentlige sektor, hvor mange psykologer i forvejen er beskæftiget. Vi har arbejdet med geronto-området for at sætte
fokus på, at psykologer kan gøre en forskel
for ældres levevilkår på mange områder, fx
bistå borgere i at mestre vanskelige udfordringer i senlivet, forebygge at eksistentielle problemer udvikler sig til psykiatriske
symptomer med risiko for indlæggelse på
psykiatrisk afdeling og forebygge medicinering af problemer, der kan behandles
psykologisk. Antallet af ældre over 65 år

• 6-ugers selvvalgt uddannelse i innovation og entreprenørskab
• PPR-konference

forventes at stige til 1,2 millioner i 2030
(50 % i forhold til nu), hvorfor der vil være
et vigtigt område for psykologer.
Ud over gerontoområdet har vi også arbejdet med potentialet for flere psykologer
inden for misbrugsområdet samt sat fokus
på de ringe muligheder for psykologhjælp
til unge på ungdomsuddannelserne. For-

målet har været at stimulere væksten af
psykologer i den offentlige sektor i en gunstig retning. For psykologerne kan løse
mange opgaver med høj kvalitet i arbejdet.
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GF-2014
Foreningsreformen

6.0.
Foreningsreformen

-Debat
Det er under dette dagsordenspunkt hensigten, at generalforsamlingen har en bred debat om Foreningsreformen:
hvad der er kommet ud af den, og hvor den fører hen. Generalforsamlingen drøfter derfor både de konkrete ændringer
af foreningens arbejdsform og organisering, som bestyrelsen
foreslår, og den udvikling af Dansk Psykolog Forening, som
bestyrelsen lægger op til med de foreslåede ændringer.
Generalforsamlingens stillingtagen til de tilknyttede forslag til ændringer af regelsættet, foregår under pkt. 7 på
dagsordenen.

Det formelle udgangspunkt for arbejdet med at reformere Dansk
Psykolog Forening er afsnit 6.1. i foreningens Arbejdsprogram
for 2012-14. Her hedder det:
”6. Dansk Psykolog Forening skal tilstræbe maksimal legitimitet og
medlemsindflydelse i foreningens politiske beslutninger.
Indsatsområder:
1. Dansk Psykolog Forening skal gennemføre en analyse af foreningens opgaver og identitet i et fremtidsperspektiv samt af nye
krav til opgavevaretagelse, arbejdsformer og medlemsservice.
Analysen danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle
foreningens interne struktur, medlemsdemokratiet og de eksterne samarbejdsflader.”
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Foreningsreform, fordi –
Med en foreningsreform ønsker bestyrelsen at forny og forbedre
Dansk Psykolog Forenings arbejde – men som det ses i beretningen, peger arbejdet med foreningens reform ikke på, at der er behov for at lave om på hele strukturen.
Det handler om at dreje på nogle af hjulene, så vi kan bruge al den
viden og de ressourcer, vi har tilsammen på nye måder, hvor mulighederne for at skabe gode resultater for jer medlemmer, forbedres.
En foreningsreform skal både øge den medlemsinvolvering,
som vi er helt afhængige af i kvalificeringen af den førte politik,
og sikre, at foreningen er gearet til at handle hurtigt og med
tyngde i forhold til de mange eksterne dagsordener, der er i et
politisk landskab under stadig forandring.
Vi skal bevare og bygge videre på de værdifulde faglige kompetencer og den store vilje til at bidrage, som præger os som forening, når psykologi, beskæftigelse og psykologers vilkår er på
dagsordenen. Og vi skal understøtte det høje aktivitetsniveau og
øge interessen og indflydelsen på det fagpolitiske felt, så vi også
fremadrettet har en levende forening, der ”går i byen” med mål,
som hviler på et solidt fagligt fundament.
Dansk Psykolog Forening skal være en aktiv og respekteret aktør alle de steder, hvor psykologers forhold er i spil. Vi skal være
mere direkte og rettidigt med som samarbejdspartner for politikere og arbejdsgivere og bruge vores høje faglighed til at få indflydelse på de beslutninger, der tages inden for alle vores politikområder.

Hvis vi skal kunne det, må foreningens arbejde organiseres, så
vi i højere grad kan handle på aktuelle og uforudsete dagsordener og muligheder for indflydelse. For det går stærkt lige nu, og
der er brug for, at vi gør det anderledes, hvis vi skal sikre, at
medlemmerne også fremadrettet får mest muligt for kontingentet.
Foreningsreformen lægger op til en tilpasning af strukturen på
en række områder, hvor vi i dag har for fastlåste rammer for interessevaretagelsen, som binder en masse ressourcer, der ikke
står mål med de resultater, der skabes. Ressourcer, som kan bruges meget bedre ved at indgå i nye sammenhænge, hvor arbejdet
tilrettelægges mere fleksibelt i forhold til aktuelle dagsordener.
Derfor foreslår bestyrelsen, at foreningen på følgende områder
går nye veje for at nå frem til de mål, som vi ønsker at opnå.
Flere arbejdsgrupper, mere projektorganisering, færre faste
udvalg
Bestyrelsen foreslår, at følgende faste udvalg nedlægges: Arbejdsmiljøudvalget, Social- og Sundhedspolitisk udvalg, Professionsudvalget, Uddannelses- og forskningsudvalget, Lovgivningsudvalget.

Bestyrelsen foreslår, at arbejdet på de områder, som disse
udvalg dækker, fremover organiseres mere fleksibelt. Hermed sikrer vi, at de mange frivillige arbejdstimer, der bliver
lagt i arbejdet, bruges bedst muligt og fører til de bedste resultater. Der er tale om centrale politikområder for foreningen, som gør, at sagerne ofte passerer bestyrelsens/formandens bord, og at der skal kunne handles hurtigt. Derfor er
forankringen i faste udvalg ikke den mest hensigtsmæssige.

Øvrige faste udvalg skal fortsat bestå: Løn- og Stillingsstrukturudvalget, Liberalt Forhandlingsudvalg, Specialistuddannelsesudvalget
og Kursusudvalget.

Når disse udvalg ønskes bevaret, er det, fordi udvalgene har
store forhandlings- og driftsbaserede opgaver, hvor tyngden
i arbejdet er forankret i de pågældende faste udvalg på en
velfungerende måde.

Forslaget handler om at bruge ressourcerne på at løse opgaverne,
når behovene opstår og mulighederne er der. Det er en af foreningens store styrker, at så mange aktive medlemmer i så stort
omfang deltager i faglige og politiske opgaver. Det er helt nødvendigt, at vi også fremover inddrager medlemmerne aktivt alle
de steder, hvor det fremmer sagen – for uden fag, ingen politik.
Selve konstruktionen med faste udvalg på de meget brede politiske områder, som de nuværende udvalg dækker, gør det rigtig

vanskeligt at bemande udvalgene med det fulde repertoire af faglige kompetencer, som kan vise sig nødvendige i løbet af en hel
GF-periode. Vi ved også, at mange medlemmer gerne vil bidrage
til en konkret opgave, de har særlig viden om, frem for at binde
sig for flere år.
Vi skal i højere grad kunne handle, når der er brug for det –
snarere end når der er afsat tid til et udvalgsmøde i kalenderen.
De faste udvalg foreslås derfor erstattet af en mere dynamisk
organisering, som trækker på de relevante interessenter og eksperter i foreningen, men i en mere enkel og fokuseret arbejdsform. Dvs. at den enkelte opgave eller indsats bemandes efter de
resultater, som søges opnået, og organiseres tilsvarende efter, om
der er behov for en baggrundsgruppe, en arbejdsgruppe af længere varighed eller fx en projektgruppe med kortere deadline.
Forslaget vil skabe luft i organisationen til at arbejde både
mere strategisk og operationelt med foreningens politikområder.
Bestyrelsen har i forskellige sammenhænge afprøvet en mere
ad hoc-præget arbejdsform med gode resultater. Det gælder især,
hvor nye opgaver er faldet uden for den eksisterende struktur af
faste udvalg m.m. Som eksempel kan nævnes moderniseringsarbejdet på praksisområdet, udvikling af politikpapir om det kommunale børne- og ungeområde og arbejdet for at styrke af psykologers rolle på adoptionsområdet.
Desværre er det ikke hensigtsmæssigt at vælge at gøre begge
dele på én gang. Dvs. både at bevare de faste udvalg og udvikle
en mere fleksibel arbejdsform. Det er nemlig ikke muligt at afsætte ressourcer til, at opgaveløsningen på alle områder bliver
tilfredsstillende. Omfanget af relevante opgaver er uendelig stort,
og vi må derfor prioritere, hvis foreningens arbejde skal være af
god kvalitet og tilfredsstille de forventninger, vi har til de indsatser, vi sætter i søen. Forslaget har dermed også til hensigt at styrke den faglige tyngde i det politiske arbejde ved at insistere på, at
god kvalitet kræver en målrettet indsats, hvor vi har truffet valg
om, hvad vi går efter – og hvad vi må acceptere at lade ligge for
nuværende.
De decentrale enheder (sektionerne, selskaberne og kredsene),
som repræsenterer faglige og fagpolitiske interesser i foreningen,
er og skal fortsat være vigtige omdrejningspunkter i foreningens
arbejde. I den formelle struktur er de vigtige medspillere for bestyrelsen i politikudvikling og vidensindsamling samt udpegninger og høringer. Bestyrelsen vil i dialog med de decentrale enheder bemande de opgaver og indsatser, som skal løses med medlemmer, der besidder specifikke faglige kompetencer og repræsenterer de politiske interesser i forhold til den konkrete opgave
eller indsats – så det, vi præsenterer for samarbejdspartnere, er
solidt fagligt såvel som politisk funderet.
Derfor rummer bestyrelsens forslag også et forslag til en præcisering i vedtægterne af de decentrale enheders ret til at blive
inddraget såvel som pligt til at bistå arbejdet på den faglige og
den politiske bane.
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Mere tid til det politiske arbejde – 3-årige GF-perioder
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingsperioden forlænges fra
2 til 3 år.

Bestyrelsen ønsker mere sammenhængende tid og en større
grad af kontinuitet i det politiske arbejde med henblik på at
styrke resultaterne af foreningens politiske arbejde. Længere
generalforsamlingsperioder vil medføre en stærkere bestyrelse, der i højere grad har mulighed for at sætte psykologernes faglige og fagpolitiske dagsordener igennem udadtil.

Den hyppige udskiftning af bestyrelsesmedlemmer (ofte udskiftes over halvdelen af medlemmerne hvert andet år) kræver,
at den enkelte bruger mange kræfter og mange arbejdstimer på
at blive klædt på til opgaven, og at bestyrelseskollektivet for ofte
er ”nyt” og ikke sammenarbejdet. Bestyrelseskompetencer skal
derfor opbygges igen hvert andet år, ligesom en ny bestyrelse
hver gang skal udvikle en samarbejdskultur så foreningen kan
ledes effektivt.
Yderligere bruges der hvert andet år meget bestyrelsestid og
mange sekretariatsressourcer på at forberede og gennemføre generalforsamlingen. Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke opnås medlemsrettede resultater, der svarer til dette ressourceforbrug.
En generalforsamling kan naturligvis ikke opgøres i kroner og
øre i forhold til den konkrete resultatskabelse, men er et forum
for indflydelse for de medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen
eller er formand for foreningen. Derfor skal længere generalforsamlingsperioder kobles med øgede muligheder for medlemmerne for mere direkte indblik i og indflydelse på det politiske
arbejde ved andre møder og kontaktformer. Bestyrelsen ønsker
derfor, at Formandskollegiet involveres mere direkte i drøftelser
af foreningens kurs, og lægger op til at Formandskollegiet forpligtes på at deltage i de mindst to årlige møder, at møderne udvides til dagsmøder, og at der på møderne sker en udvidet drøftelse af foreningens arbejde, så flere perspektiver kommer i spil.
Bestyrelsen ønsker også et øget og tættere samarbejde med
hele medlemsskaren undervejs og vil invitere til tematiserede
medlemsmøder om aktuelle politiske sager og tiltag for at få en
mere direkte og løbende dialog, ligesom der fortsat afholdes faglige møder (’årsmøder’).
I konsekvens af den længere generalforsamlingsperiode foreslår bestyrelsen, at valgperioderne for formanden, kandidatmedlemmerne af bestyrelsen, Etiknævnet og de kritiske revisorer
også gøres treårige.
En længere valgperiode indebærer et øget behov for aktiv rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Rekrutteringsopgaven
skal løses sammen med de decentrale enheder, ligesom det geneSIDE 76 | Generalforsamling 2014

relt skal synliggøres, hvad det kræver af tid og engagement at varetage opgaven som foreningens politiske ledelse.
For at gøre bedst mulig gavn af mere sammenhængende tid til
det politiske arbejde arbejdes der hen imod at styrke bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, fx ved at indføre en formel bestyrelsesuddannelse.
Med hensyn til arbejdsprogrammet trækker en længere generalforsamlingsperiode i retning af et program med mere overordnede og langsigtede mål og indsatsområder, som bestyrelsen
skal arbejde efter. Se pkt. 11 på dagsordenen.

Foreningens formål, som de er udtrykt i Dansk Psykolog
Forenings love:
§ 2. Foreningens formål er
a. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretslig art.
b. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af
dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk
forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder efteruddannelsen, af psykologer holdes på
højde med den psykologiske videnskabs resultater.
c. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer
og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskaber.
d. At arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel.

Resultater, der
gavner psykologien

Hurtigere inddragelse
af eksperter i forbindelse
med politikudvikling

Aktivt
medlemskab

Fleksible samarbejdsformer.
Hurtigere aktioner. Bedre resultater
Bestyrelsen påtager sig
synligt ledelsesansvar

Faglighed

De rette kompetencer
til de rette mødefora

som fundament

Forpligtende
samarbejde

Rationel udnyttelse af sekretariatets ressourcer
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GF-2014
foreningsreformen

7.0.
Foreningsreformen
– Forslag til ændringer

af regelsæt
Dette punkt indeholder de forslag til ændringer af regelsættet, som bestyrelsen fremsætter i sammenhæng med
Foreningsreformen, se pkt. 6 på dagsordenen. Da der er
tale om vedtægtsændringer kræves kvalificeret flertal,
dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.
7.1. Nedlæggelse af fem faste udvalg. Inddragelse af decentrale enheder.
7.2. Forlængelse af generalforsamlingsperioden fra 2 til 3
år.

7.1. Nedlæggelse af fem faste udvalg
– Dansk Psykolog Forenings love § 13
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslaget drejer sig om, at nogle af de faste udvalg i foreningen
nedlægges og erstattes af en mere dynamisk, projektorganiseret
arbejdsform, som stadig involverer de relevante interessenter og
eksperter i foreningen, men arbejder på en mere enkel, operationel måde med fokus på de resultater, der ønskes opnået i forhold
til opgaven både på kort og lang sigt.
Der tages stilling til forslagene hver for sig i følgende rækkefølge:
7.1.1. Arbejdsmiljøudvalget
7.1.2. Konsekvensændring med hensyn til Løn- og Stillingsstrukturudvalgets arbejdsområde, forudsat at Arbejdsmiljø
udvalget nedlægges
7.1.3. Uddannelses- og Forskningsudvalget
7.1.4. Professionsudvalget
7.1.5. Social- og Sundhedspolitisk udvalg
7.1.6. Lovgivningsudvalget
7.1.7. Konsekvensændring i oplistningen af faste udvalg
7.1.8. Inddragelse af decentrale enheder ved sammensætning af
arbejdsgrupper mv.
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Da der er tale om vedtægtsændringer, kræves kvalificeret flertal,
dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen foreslår, at følgende faste udvalg, som primært er holdningsbaserede, politikforberedende og erfaringsudvekslende, nedlægges: Arbejdsmiljøudvalget, Social- og Sundhedspolitisk Udvalg, Professionsudvalget,
Uddannelses- og Forskningsudvalget samt Lovgivningsudvalget.
Formålet med forslaget er at forbedre arbejdet med de
politikområder, som hidtil har hørt til i disse udvalg. Det
handler overordnet om at organisere arbejdet mere målrettet til opgaven, så interessevaretagelsen får de bedste
vilkår. Med forslaget skal det fremadrettet sikres, at det er
opgaven og målet med den, som definerer arbejdsform
og bemanding, i stedet for at rammen for opgaveløsningen er fastlagt på forhånd.
Selve konstruktionen med faste udvalg på meget brede
fagpolitiske områder gør det rigtig vanskeligt at bemande
udvalgene på forhånd og samtidig sikre det fulde repertoire af kompetencer, som kan vise sig nødvendige i løbet
af en hel generalforsamlingsperiode, hvor hele feltet kan
komme i spil.
Derfor foreslås det, at der skabes bedre muligheder for at
bemande en konkret opgave eller indsats mere målrettet,
så det arbejde, der produceres, bliver solidt og fagligt såvel som politisk velfunderet. Det gøres, ved at de medlemmer, der besidder de bedste kompetencer til opgaven,
også inddrages i løsningen af den.
I sidste ende er det bestyrelsens ansvar, at gruppen har
den rigtige sammensætning i forhold til opgaven. Men en
forudsætning for, at dette kan ske, er, at bemandingen
foregår i tæt dialog og samarbejde med de decentrale enheder. Det skal på den måde sikres, at målet er det rigtige, at bemandingen sikrer kvalitet, og at arbejdet har legitimitet blandt medlemmerne.
Til opgaveløsningen knyttes projekt- eller kommissoriebeskrivelser, og hvis opgaven tilsiger det, nedsættes en
politisk følge- eller styregruppe med deltagelse af de enheder, der er relevante interessenter i den givne sag.
Nedenfor uddybes begrundelserne i forhold til de enkelte
udvalg, der foreslås nedlagt.
Løn- og Stillingsstrukturudvalget, Det Liberale Forhandlingsudvalg, Specialistuddannelsesudvalget, og Kursusudvalget, som alle primært har forhandlings- og driftsbaserede opgaver, opretholdes og berøres således ikke af
forslaget.

7.1.1. Arbejdsmiljøudvalget
Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 5 a. Arbejdsmiljøudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf ét medlem valgt af Studentersektionen, jf. §
12, samt mindst ét bestyrelsesmedlem.
Stk. 5 b. Udvalget sammensættes således, at der sikres repræsentation fra alle sektorer og relevante selskaber, herunder tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
Stk. 5 c. Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål
for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse
af liberalt erhverv.
Forslag til ændring:
§ 13 stk. 5 a.-c. udgår.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsens anbefaler, at forslaget vedtages.
Begrundelsen for bestyrelsens forslag om at nedlægge Arbejdsmiljøudvalget er et ønske om at omorganisere foreningens arbejde på arbejdsmiljøområdet samt udvide området
til at omfatte muligheden for at forfølge de eksterne anledninger og samfundsdagsordner, der løbende sættes for at
fremme bedre psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Hensigten med udvidelsen er at understøtte, at psykologernes kompetencer bringes i spil i forhold til psykisk arbejdsmiljø.
Med de nuværende vedtægter er Arbejdsmiljøudvalgets område alene arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv. Begge
områder er fortsat væsentlige, men vurderes bedre placeret
inden for de respektive forhandlingsområder, hvor vi kan
yde påvirkning i forhold til arbejdsgivere og arbejdspladser.
Af samme årsag har de øvrige akademiske organisationer
lagt arbejdsmiljø ind under deres forhandlingsudvalg, hvilket bestyrelsen foreslår at foreningen også gør. Arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer vil med forslaget
således blive placeret i Løn- og Stillingsstrukturudvalget,
henholdsvis Liberalt Forhandlingsudvalg. I begge udvalg
sidder allerede sektionsrepræsentanter.
Danskernes psykiske arbejdsmiljø er under pres, og både fra
politisk hold og på arbejdsgiversiden mangles substans i
strategier rettet mod at undgå de mange sygemeldinger til
gavn for virksomhedernes bundlinje såvel som medarbejdernes livskvalitet. Det handler om at kvalificere ledelsen til
at lede arbejdet hensigtsmæssigt og at tage hånd om den enkelte medarbejder, der knækker undervejs.
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7.1.3. Uddannelses- og Forskningsudvalget
Både på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, ligesom også i
Folketinget, er dialogen desværre stagneret ved en kamp
om, hvis ansvar udfordringen er – og dermed hvem der
skal betale. Foreningen skal stå mellem parterne og som
ekspert arbejde for, at problemet løses. For psykologer har
kompetencerne til både at udvikle ledelsen og at varetage
interventioner over for den enkelte medarbejder.
Relevante medlemmer, der arbejder på arbejdsmiljøområdet skal inddrages i arbejdet med nye initiativer og opgaver, hvor psykologfaglige kompetencer er afgørende
for forbedring og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø
på arbejdspladserne. Dette kan oplagt ske i partnerskaber med såvel arbejdsgiverorganisationer som fagforeninger og hovedorganisationer, som på deres medlemmers vegne har sat fokus på et bedre psykisk arbejdsmiljø. Fx har AC igangsat en stor tværgående arbejdsmiljøundersøgelse, som en række medlemsorganisationer,
herunder Dansk Psykolog forening, deltager i.
Arbejdet ønskes organiseret sådan, at foreningen både
kan reagere hurtigt på aktuelle sager og arbejde mere
projektorienteret med den langsigtede politikudvikling,
og begge dele med inddragelse af relevante eksperter fra
medlemsskaren i forhold til opgaven.

7.1.2. Løn- og Stillingsstrukturudvalget
Konsekvensændring: Forudsat det vedtages at nedlægge Arbejdsmiljøudvalget, foreslås i konsekvens heraf følgende ændring i § 13, stk. 3:

Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 3 a. Løn- og Stillingsstrukturudvalget består af
mindst 6 medlemmer, heraf mindst ét bestyrelsesmedlem.
(…)
Stk. 3 d. Udvalgets arbejdsområde er alle forhold vedrørende løn, ansættelse, beskæftigelse og stillingsstruktur for foreningens medlemmer i offentlig og privat ansættelse.
Forslag til ændring:
§ 13, stk. 3 a. Løn- og Stillingsstrukturudvalget består af
mindst 6 medlemmer, heraf mindst ét bestyrelsesmedlem.
(…)
Stk. 3 d. Udvalgets arbejdsområde er alle forhold vedrørende løn, ansættelse, beskæftigelse, arbejdsmiljø og stillingsstruktur for foreningens medlemmer i offentlig og privat ansættelse.
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Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 9 a. Uddannelses- og Forskningsudvalget består af
mindst 6 medlemmer, heraf mindst ét bestyrelsesmedlem.
Stk. 9 b. Udvalget sammensættes således, at det er fagligt
dækkende sektionerne, grunduddannelserne og de studerende
Stk. 9 c. Med undtagelse af det faste efteruddannelsesprogram er udvalgets arbejdsområde de uddannelses- og forskningsspørgsmål, der er af betydning for psykologer i deres
udøvelse af faget.
Stk. 9 d. Udvalget er sagsbehandlende for bestyrelsen i optagelsessager, jf. § 4.
Forslag til ændring:
§ 13, stk. 9 a.-d. udgår.

Bestyrelsens bemærkninger:
10 ud af 11 medlemmer af bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Baggrunden for forslaget om at nedlægge Uddannelsesog Forskningsudvalget, UFU, er et ønske om at organisere
arbejdet om uddannelses- og forskningsspørgsmål mere
projektorienteret med inddragelse af samarbejdspartnere
og relevante eksperter fra medlemsskaren i forhold til opgaven, så vi får bedre muligheder for at handle på uddannelses- og forskningsområdet, når det er aktuelt.
Uddannelses- og forskningsområdet er af stor betydning
for foreningen, og det er vigtigt, at vi kan handle, når
mulighederne opstår. Vi skal øve indflydelse på grunduddannelserne såvel som understøtte forskning i psykologiens fagområder, som kan være af strategisk betydning for foreningens arbejde.
Mere konkret handler indflydelsen på grunduddannelserne om, at vi skal arbejde for, at uddannelserne som
psykolog fremadrettet i højere grad suppleres med muligheder for, at de studerende allerede på grunduddannelsen kan kvalificere sig til at anvende psykologfaglige
kompetencer på et bredere arbejdsmarked end det traditionelle, særligt områder, hvor psykologer kan beskæftiges uden for kliniske kerneopgaver. Arbejdsmarkedet for
akademikere vil udvides og udvikles fremover, og psykologer skal være blandt de foretrukne faggrupper hos arbejdsgivere, ligesom psykologernes opfattelse af eget
kompetencerepertoire skal understøtte, at psykologer søger nye beskæftigelsesmæssige veje.

7.1.4. Professionsudvalget
Med hensyn til forskningsområdet skal foreningen
skærpe sin profil, så vi i højere grad bruger ressourcer på
at understøtte, at der finder forskning sted, som vi kan
anvende strategisk i forhold til beslutningstagere. Det
kan for eksempel dreje sig om at være administrativ og
strategisk sparringspartner over for medlemmer, som
ønsker at forske i områder, der er af betydning for dokumentation af effekt ved inddragelse af psykologer i den
kommunale eller regionale opgaveløsning.
Udvalget har overvejende været forum for sparring mellem bl.a. studielederne fra psykologuddannelserne om
rammerne for undervisning, forskning m.m. på universiteterne og med de studerende. De reelle uddannelsespolitiske processer har imidlertid fundet sted løsrevet fra
UFU, fx proces vedrørende cand.pæd.psych.-uddannelsen, og ofte i samarbejde med stærke aktører som AC og
samarbejdspartnere fra universiteterne, dog uden at deres eventuelle tilknytning til UFU har været af betydning
for proces eller resultat.
Sådanne løbende politiske processer skal styrkes, så
Dansk Psykolog Forening øger sin indflydelse på grunduddannelserne i samarbejde med fx studielederne. Dette
gøres bedst ved at prioritere og fokusere ressourcerne til
mere samarbejde med relevante, eksterne, indflydelsesrige aktører på det uddannelses- og forskningspolitiske
område frem for faste møder i en fast kreds af deltagere.
Den vigtige og faste kontakt til uddannelsesstederne,
som skal sikre udveksling af viden og synspunkter på uddannelses- og forskningsspørgsmål, opretholdes ved, at
Dansk Psykolog Forening deltager i de møder, hvor studielederne inden for psykologi mødes i et tværgående forum. For at sikre dialogen vil foreningen endvidere medvirke til at understøtte og facilitere mødeafholdelsen, i
det omfang der er behov. I dette forum vil der både være
mulighed for, at Dansk Psykolog Forening kan understøtte politiske processer og selv byde ind med dagsordner, som foreningen ønsker studieledernes deltagelse i og
bidrag til. Der skal samtidig frigøres ressourcer til initiativer i forhold til andre vigtige aktører, fx rektorer, ministerielle embedsværk, politikere og andre beslutningstagere.

Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 10 a. Professionsudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf mindst ét bestyrelsesmedlem. Foreningens
eksterne repræsentation i EFPA knyttes til Professionsudvalget
Stk. 10 b. Forskellige metoder og tendenser inden for psykologien bør være afspejlet i udvalgets sammensætning. Udvalgets medlemmer skal have faglig indsigt i og erfaring
med psykologiske metoder og redskaber.
Stk. 10 c. Udvalget skal forholde sig til overordnede og principielle temaer omkring teoretiske og forskningsmæssige
forhold, som har betydning for udvikling og brug af psykologiske metoder og redskaber med henblik på fremme af
kvaliteten i psykologisk arbejde.
Forslag til ændring:
§ 13, stk. 10 a.-c. udgår.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Baggrunden for bestyrelsens forslag om at nedlægge Professionsudvalget er et ønske om at omorganisere foreningens arbejde på professionsområdet med henblik på i
højere grad at kunne forfølge dagsordener på professionsområdet, når mulighederne eller behovet opstår.
Foreningen skal både kunne reagere hurtigt på aktuelle
sager og arbejde mere projektorienteret med den langsigtede politikudvikling. Begge dele med inddragelse af relevante eksperter fra medlemsskaren i forhold til opgaven.
Professionsudvalget dækker i princippet hele psykologien som fagområde. Uanset at man har tilstræbt en bred
repræsentation og højt kvalificerede medlemmer i udvalget, er det givet, at bredden og kompleksiteten på det
samlede fagområde ikke kan være repræsenteret i ét udvalg. Det gør sig derfor også gældende, at konkrete fagpolitiske processer i realiteten finder sted i interne ad
hoc-grupper eller eksterne arbejds- og følgegrupper, der
består af eksperter, som er nøje udpeget blandt foreningens selskaber og sektioner – og som varetager foreningens fagpolitiske interesser i de enkelte processer. De fagpolitiske processer finder i øvrigt oftest sted på præmisser og med tidsplaner, som er bestemt af myndigheder
og andre eksterne aktører, og som dermed sjældent matcher udvalgets møderækker.
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Netop fordi der er tale om hele psykologiens fagområde,
er det ikke muligt på forhånd at sætte et hold af faste repræsentanter, der har specifik viden om alle de opgaver,
der skal løses i en hel generalforsamlingsperiode. Feltet
af opgaver på professionsområdet ligger i forlængelse af
arbejdsprogrammets analyser af det politiske landskab
og spænder fra det stigende behov for at arbejde for psykologers muligheder for at foretage faglige skøn, interventionsvalg og vurdering af effekt, udredning af bestemte diagnosegrupper med henblik på bedre tilrettelæggelse af behandling til udvikling af ledelse ved brug af
psykologers faglighed med henblik på at reducere sygemeldinger og forbedre det psykiske arbejdsmiljø i en
større virksomhed. Opgaverne kræver derfor et meget
bredt spektrum af faglige og forskningsmæssige kompetencer, ligesom der er mangfoldige politiske interesser i
spil – og derfor skal der skabes bedre muligheder for at
bemande opgaverne, så det er de rigtige eksperter, der
kvalificerer løsningen.
Kontakten til foreningens repræsentanter i EFPA foreslås
opretholdt i form af kontaktmøder med bestyrelsen/formanden mindst én gang årligt og ellers efter behov.

7.1.5. Social- og Sundhedspolitisk Udvalg
Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 11 a. Social- og Sundhedspolitisk Udvalg består af
mindst 4 medlemmer, herunder mindst ét bestyrelsesmedlem og ét medlem valgt af Studentersektionen.
Stk. 11 b. Udvalgets arbejdsområde er social- og sundhedspolitiske spørgsmål, som er af betydning for foreningens
medlemmer i deres udøvelse af faget.

dele med inddragelse af relevante eksperter fra medlemsskaren i forhold til opgaven.
Social- og Sundhedspolitisk Udvalg dækker et meget
bredt og komplekst politisk felt. Opgaverne på området
spænder meget bredt fra brede dagsordner som samarbejde med Kommunernes Landsforening om psykologers kompetencer i forhold til inklusionsopgaven og afspecialisering i socialpsykiatrien til mere konkrete dagsordner som psykologernes placering i serviceloven, hvad
angår børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Som det er tilfældet med Professionsudvalget, er det uanset bestræbelserne på bred repræsentation i feltet og højt kvalificerede medlemmer ikke muligt at favne bredden og dybden på det social- og sundhedspolitiske område med en fast bemanding.
Det gør sig gældende for SOS, at det politiske felt og
kommissorium, udvalget dækker, i meget stort omfang
er dækket ind af processer, hvor der opereres fra centralt
hold, og hvor det ofte ikke er hensigtsmæssigt at afvente
et planlagt møde i en fast kreds, men hvor resultaterne
understøttes bedst ved direkte kontakt til og inddragelse
af relevante interessenter blandt medlemmerne.
Som det også er tilfældet på professionsområdet, finder
de interne politiske processer primært sted i ad hocgrupper, der er målrettet nedsat med henblik på at udvikle politik for et afgrænset område eller bidrage til en
konkret proces, som forudsætter specifikt kendskab til
en særlig faglig problemstilling, en sektors rammevilkår
eller andet. Der er naturligvis flere eksempler på, at medlemmer af SOS har deltaget i sådanne processer, fx senest
i baggrundsgruppe til en politisk proces vedrørende reform af adoptionsområdet – men her er der tale om en
udpegning, der sker via tilknytning til et selskab eller en
sektion snarere end til posten som deltager i SOS.

Forslag til ændring:
§ 13, stk. 11 a.-b. udgår.

7.1.6. Lovgivningsudvalget

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Baggrunden for bestyrelsens forslag om at nedlægge Social- og Sundhedspolitisk Udvalg, SOS, er et ønske om at
omorganisere foreningens arbejde om social- og sundhedspolitiske spørgsmål. Foreningen skal både kunne reagere hurtigt på aktuelle sager og arbejde mere projektorienteret med den langsigtede politikudvikling. Begge
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Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 12 a. Lovgivningsudvalget består af mindst 5 medlemmer. Formanden for Dansk Psykolog Forening er formand for udvalget. Formanden for Etiknævnet, foreningens
2 repræsentanter i Psykolognævnet og foreningens 2 repræsentanter i Patientklagenævnet er fødte medlemmer af udvalget.
Stk. 12 b. Udvalget skal forholde sig til samfundsmæssige og
konkrete tiltag i forhold til gældende lovgivning, som har

betydning for psykologers virke og professionsudøvelse,
og medvirke til medlemsinvolvering og information på
området. Udvalget har specifikt til opgave at følge
spørgsmål af relevans for Psykolognævnets og Patientklagenævnets område, herunder overordnede forhold,
der kan have betydning for foreningens Etiknævn. Udvalget holder mindst 2 årlige møder. Udvalget drøfter og
orienterer desuden om status for udviklingstendenser i
arbejdet i de tre nævn (Etiknævnet, Psykolognævnet og
Patientklagenævnet).
Forslag til ændring:
§ 13, stk. 12 a.-b. udgår.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Baggrunden for bestyrelsens forslag om at nedlægge
Lovgivningsudvalget er et ønske om at omorganisere foreningens arbejde på lovgivningsområdet. Foreningen
skal både kunne reagere hurtigt på aktuelle sager og arbejde mere projektorienteret med den langsigtede politikudvikling, og begge dele med inddragelse af relevante
eksperter fra medlemsskaren i forhold til opgaven.
Kontakten til foreningens repræsentanter i de eksterne
nævn foreslås opretholdt i form af kontaktmøder med
bestyrelsen/formanden mindst én gang årligt og ellers efter behov.
Der vil under alle forhold være behov for løbende samarbejde og drøftelser mellem bestyrelsen/formanden og foreningens repræsentanter i Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn samt Etiknævnet vedrørende arbejdet i disse nævn og vedrørende lovgivningsmæssige
spørgsmål af principiel betydning for psykologprofessionen
og faget. Disse emner vil også i fremtiden blive drøftet løbende med nævnsrepræsentanterne og andre relevante parter, men uden at mødefrekvens og formandspost er reguleret i vedtægten, idet dette er overflødigt og utidssvarende.

Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 1. Foreningen har ét nævn nedsat ved urafstemning efter generalforsamlingen og 9 faste udvalg
nedsat af bestyrelsen.
a. Løn- og Stillingsstrukturudvalg
b. Det Liberale forhandlingsudvalg
c. Arbejdsmiljøudvalg
d. Kursusudvalg
e. Specialistuddannelsesudvalg
f. Uddannelses- og Forskningsudvalg
g. Professionsudvalg
h. Social- og Sundhedspolitisk Udvalg
i. Lovgivningsudvalg
j. Etiknævn (urafstemning)
Forslag til ændring:
§ 13 stk. 1. Foreningen har ét nævn nedsat ved urafstemning efter generalforsamlingen og 4 faste udvalg nedsat af
bestyrelsen.
a. Løn- og Stillingsstrukturudvalg
b. Det Liberale forhandlingsudvalg
c. Kursusudvalg
d. Specialistuddannelsesudvalg
e. Etiknævn (urafstemning)
(Nuværende c., f. g., h. og i. udgår)

7.1.8. Inddragelse af decentrale enheder
Gældende vedtægt:
§ 10, stk. 3 e. Bestyrelsen har pligt til at inddrage enkelte
kredse, sektioner og tillidsrepræsentanter i sager, der angår disse.
Forslag til ændring:
§ 10, stk. 3 e. Bestyrelsen har pligt til at inddrage enkelte
kredse, sektioner, faglige selskaber og tillidsrepræsentanter i sager, der angår disse.
I forbindelse med sammensætning af arbejdsgrupper, projektgrupper og baggrundsgrupper mv. til faglige og fagpolitiske opgaver inddrager bestyrelsen alle relevante kredse,
sektioner og faglige selskaber.

7.1.7. Oplistningen af faste udvalg
Konsekvensændring: Forudsat det vedtages at nedlægge Arbejdsmiljøudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Professionsudvalget, Social- og Sundhedspolitisk Udvalg og Lovgivningsudvalget, foreslås i konsekvens heraf følgende ændring, i
oplistningen af udvalgene i § 13, stk. 1:
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Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Medlemmernes faglige viden og vilje til at bidrage til løsningen af de mange opgaver, som foreningen har, er afgørende for at nå de rigtige resultater. Bestyrelsen ønsker
at inddrage flere medlemmer i opgaveløsningen og at
styrke det levende medlemsdemokrati. Det handler både
om kompetencer og om indflydelsesveje, og derfor har
kredsene, sektionerne og de faglige selskaber en central
rolle her. Af den grund ønsker bestyrelsen det skrevet
ind i vedtægterne, at de relevante decentrale enheder skal
inddrages i opgaven med at finde de bedste kolleger, der
kan bidrage til arbejdet.
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7.2. Treårige generalforsamlingsperioder – Dansk Psykolog Forenings love
§ 6, § 9, § 10, § 13 og § 22
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslaget drejer sig om at forlænge generalforsamlingsperioden
fra 2 til 3 år for at skabe mere sammenhængende tid og større
grad af kontinuitet i det politiske arbejde for at styrke resultaterne til gavn for foreningens medlemmer.
7.2. Treårige generalforsamlingsperioder
Der er tale om en række sammenhængende forslag om at forlænge perioden mellem to generalforsamlinger fra 2 til 3 år, som
også har betydning for:
- Budgetet
- Formandens valgperiode og antal mulige genvalg
- Bestyrelsens (kandidatmedlemmernes) valgperiode
- Fagnævnenes valgperiode
- Etiknævnets valgperiode
- De kritiske revisorers valgperiode
Da der er tale om vedtægtsændringer kræves kvalificeret flertal,
dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Generalforsamlingsperioden
Gældende vedtægt:
§ 6, stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i marts
måned i lige år. I lige år hvor der er overenskomstforhandlinger, kan bestyrelsen beslutte at udskyde tidspunktet for generalforsamlingen til senest i maj måned (…).
Forslag til ny vedtægt:
§ 6, stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i marts
måned hvert 3. år, startende i 2017. I år, hvor der er overenskomstforhandlinger, kan bestyrelsen beslutte at udskyde tidspunktet for generalforsamlingen til senest i maj
måned (…).

Generalforsamlingens dagsorden
Gældende vedtægt:
§ 6, stk. 6. Generalforsamlingen skal indeholde følgende
punkter:
a. Valg af op til 4 dirigenter og op til 5 medlemmer af
forslagsarbejdsgruppen.
b. Vedtagelse af forretningsorden.
c. Beretning fra foreningens virksomhed i de forløbne år.

d. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
e. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i de kommende 2 år.
f. Fastlæggelse af budgettet for de kommende 2 år, herunder fastlæggelse af kontingent, bistandsfondsbidrag og beskæftigelsesfondsbidrag
g. Meddelelse af valget af 2 studerende medlemmer af
bestyrelsen, jf. § 9, stk. 5.
h. Eventuelt.
Forslag til ny vedtægt:
§ 6, stk. 6. Generalforsamlingen skal indeholde følgende
punkter:
a. Valg af op til 4 dirigenter og op til 5 medlemmer af
forslagsarbejdsgruppen.
b. Vedtagelse af forretningsorden.
c. Beretning fra foreningens virksomhed i de forløbne
år.
d. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
e. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i de kommende 3 år.
f. Fastlæggelse af rammebudget for de kommende 3 år,
herunder fastlæggelse af kontingent, bistandsfonds
bidrag og beskæftigelsesfondsbidrag
g. Meddelelse af valget af 2 studerende medlemmer af
bestyrelsen, jf. § 9, stk. 5. (udgår)
h. Eventuelt.

Formandens og bestyrelsens valgperiode
Gældende vedtægt:
§ 9, stk. 2.a. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted indtil 4 gange. Kun hvis der ikke (…).
§ 9, stk. 2.b. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for
2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Forslag til valgkandidater (…).
Forslag til ny vedtægt:
§ 9, stk. 2.a. Formanden vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted indtil 3 gange. Kun hvis der ikke (…).
§ 9 skt. 2.b. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for
3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Forslag til valgkandidater (…).
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Valg til bestyrelsen
Gældende vedtægt:
§ 9, stk. 4. Ved valget til bestyrelsen skal opstilles flere
end 8 kandidater. Valget afholdes blandt Dansk Psykolog
Forenings kandidatmedlemmer. Der kan stemmes på
indtil 8 kandidater. Valgt er de kandidater, der opnår højest stemmetal. De øvrige opstillede er suppleanter for 2
år i den rækkefølge, stemmetallet angiver.

Etiknævnets valgperiode
Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 13. c. (Etiknævnet) Formanden vælges for 2 år
ad gangen. Kandidatmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at der hvert 4. år vælges 2 medlemmer. Ved
mellemliggende generalforsamlinger vælges 2 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, uanset
de i den mellemliggende periode er indtrådt i Nævnet.

Forslag til ny vedtægt:
§ 9, stk. 4. Ved valget til bestyrelsen skal opstilles flere
end 8 kandidater. Valget afholdes blandt Dansk Psykolog
Forenings kandidatmedlemmer. Der kan stemmes på
indtil 8 kandidater. Valgt er de kandidater, der opnår højest stemmetal. De øvrige opstillede er suppleanter for 3
år i den rækkefølge, stemmetallet angiver.

Forslag til ny vedtægt:
§ 13, stk. 13. c. (Etiknævnet) Formanden vælges for 3 år
ad gangen. Kandidatmedlemmer vælges for 6 år ad gangen, således at der hvert 6. år vælges 2 medlemmer. Ved
mellemliggende generalforsamlinger vælges 2 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 3 år ad gangen, uanset
de i den mellemliggende periode er indtrådt i Nævnet.

Budget
Gældende vedtægt:
§ 10, stk. 7. Generalforsamlingen fastsætter i forbindelse
med vedtagelsen af budgettet for de kommende 2 år et
beløb til honorering af bestyrelsesmedlemmer. Beløbet
fordeles ligeligt blandt bestyrelsens medlemmer.

Kritiske revisorers valgperiode
Gældende vedtægt:
§ 22, stk. 2. Årsregnskabet revideres af 2 kritiske revisorer valgt blandt medlemmerne, samt en statsautoriseret
revisor. Revisorerne og disses suppleanter vælges for 2 år
ad gangen.

Forslag til ny vedtægt:
§ 10, stk. 7. Generalforsamlingen fastsætter i forbindelse
med vedtagelsen af et rammebudget for de kommende 3
år et beløb til honorering af bestyrelsesmedlemmer. Beløbet fordeles ligeligt blandt bestyrelsens medlemmer.

Forslag til ny vedtægt:
§ 22, stk. 2. Årsregnskabet revideres af 2 kritiske revisorer valgt blandt medlemmerne, samt en statsautoriseret
revisor. Revisorerne og disses suppleanter vælges for 3 år
ad gangen.

Fagnævnenes valgperiode
Gældende vedtægt:
§ 13, stk. 8 a. I det omfang der er etableret eller påtænkes
etableret en specialistuddannelse, påhviler det bestyrelsen i samarbejde med det pågældende faglige organ (selskab, sektion) at nedsætte et fagnævn. Fagnævnsmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsens bemærkninger:

Forslag til ny vedtægt:
§ 13, stk. 8 a. I det omfang der er etableret eller påtænkes
etableret en specialistuddannelse, påhviler det bestyrelsen i samarbejde med det pågældende faglige organ (selskab, sektion) at nedsætte et fagnævn. Fagnævnsmedlemmer udpeges for 3 år ad gangen.

SIDE 86 | Generalforsamling 2014

Hensigten med en 3-årig generalforsamlingsperiode er at
tilvejebringe mere sammenhængende tid og større grad
af kontinuitet i det politiske arbejde for at styrke resultaterne til gavn for foreningens medlemmer. Det vil betyde
en stærkere bestyrelse, der i højere grad har mulighed for
at sætte psykologernes faglige og fagpolitiske dagsordener igennem udadtil.
> Generalforsamlingsperioden
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingsperioden forlænges fra 2 til 3 år, sådan at der holdes generalforsamling i hvert tredje år i stedet for hvert andet. Bestyrelsen
anbefaler, at forslaget vedtages med umiddelbar virk-

ning. Dvs. at der er 3 år til næste generalforsamling, som
holdes i foråret 2017.
> Valgperioder for formand og kandidatmedlemmer af
bestyrelsen
Samtidig forlænges valgperioderne for formanden, kandidatmedlemmerne i bestyrelsen, Etiknævnet og de kritiske revisorer til 3 år. Det foreslås, at reglen om, hvor
mange gange formanden kan genvælges, sættes til 3 gange, dvs. at den samlede maksimale formandsperiode er
12 år.
> Valgregler for studentermedlemmer berøres ikke
Valgreglerne for de to studentermedlemmer af bestyrelsen berøres ikke af forslaget. Her gælder uændret 2-årige
valgperioder. Baggrunden er, at en 3-årig valgperiode vil
passe dårligt i forhold til studierne for mange studerende
og derfor gøre det vanskeligt at rekruttere til disse poster.
Da valgperioderne for de studerende således kommer ud
af takt med 3-årige generalforsamlingsperioder, vil meddelelse om valg af studenterrepræsentanter som følge
heraf ikke længere skulle ske på generalforsamlingen,
men gives direkte til bestyrelsen, når der har været nyvalg.
> Flere formandskollegiemøder og medlemsmøder
For at få tættere kontakt og øget dialog med medlemmerne om foreningens politiske arbejde, vil samarbejdet
mellem bestyrelsen og de decentrale enheder blive intensiveret, blandt andet ved at der holdes mindst 2 årlige
møder i formandskollegiet, og at møderne udvides til
dagsmøder med både aktuelle politiske og faglige emner
på dagsordenen. Mindst én gang om året holdes et større
tematiseret åbent medlemsmøde om aktuelle faglige eller
fagpolitiske temaer.
> Kontinuitet i det politiske arbejde
Ofte udskiftes over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hvert andet år, hvilket kræver, at det enkelte medlem
bruger mange kræfter og mange arbejdstimer på at blive
klædt på til opgaven, og at bestyrelseskollektivet for ofte
er ”nyt” og ikke sammenarbejdet. De specifikke bestyrelseskompetencer skal derfor opbygges igen hvert andet år.

re, at bestyrelsesarbejdet er en spændende ledelsesopgave.
Det er også hensigten at sætte fokus på at styrke bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet, fx ved at indføre en formel bestyrelsesuddannelse.
> Bedre udnyttelse af ressourcerne
Der bruges meget bestyrelsestid og mange sekretariatsressourcer på at forberede og gennemføre generalforsamlinger hvert 2. år. Bestyrelsen synes, at den tid, der
kan frigøres, ved at der bliver længere tid mellem generalforsamlingerne, med stor fordel kan bruges til flere
medlemsrettede resultater.
> Om regnskaber, budgetter og kontingent
Det er vigtigt at fastholde generalforsamlingens overordnede ansvar og kompetence i forhold til økonomistyringen af foreningen. Så det vil i forbindelse med en 3-årig
generalforsamlingsperiode fortsat være generalforsamlingen, der endeligt godkender årsregnskaberne, fastsætter størrelsen af kontingentet samt eventuelt fondsbidrag,
dvs. den samlede økonomiske ramme for foreningens
virke.
Men det vil være meget vanskeligt at udarbejde holdbare
konkrete budgetter for 3 år ad gangen, som generalforsamlingen kan godkende, fordi man ikke så lang tid i
forvejen kan tage højde for fremtidige ændringer, der
sker, eller nye behov, der opstår. Derfor lægges der op til,
at generalforsamlingen godkender et mere overordnet
rammebudget for de kommende 3 år. Ansvaret for den
konkrete budgetlægning fra år til år lægges i bestyrelsen
og skal ske inden for den overordnede 3-årig budgetramme, som generalforsamlingen beslutter.
Bestyrelsen vil løbende holde medlemmerne orienteret
om foreningens økonomi og udarbejde en årlig økonomisk redegørelse for det afsluttede års regnskab og det
kommende års budget, som offentliggøres på hjemmesiden.

> Fokus på bestyrelseskompetencer
Med en længere valgperiode øges behovet for en aktiv rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil
blandt andet via de flere medlemsmøder sætte øget fokus
på at tiltrække nye kandidater til bestyrelsen og synliggø-
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GF-2014
Regelsæt

8.0.
Øvrige forslag
til ændringer af

regelsæt
Dette punkt indeholder øvrige forslag til ændringer af regelsættet. Forslagene behandles hver for sig. Da der for alle forslag er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Frist ved indmeldelse i foreningen
Frist ved udmeldelse af foreningen
Mulighed for lån fra Bistandsfonden til medlemmer
ved arbejdsgivers konkurs
8.5. Mulighed for dækning af overenskomstarbejde fra Bistandsfondens overskud

8.1. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
– Dansk Psykolog Forenings love § 9
Forlagsstillere: Thomas Iversen og Ledersektionens styrelse: Hanne Faurschou, Per Markussen, Johanne Bratbo, Henning Strand
og Arno Norske.
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Forslaget drejer sig om at indføre nye regler for opstilling som
kandidatmedlem til bestyrelsen, sådan at man enten opstilles af
en decentral enhed eller har 15 stillere.
Da der er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Gældende vedtægt:
§ 9, stk. 2 b. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Forslag til valgkandidater, ledsaget af den foreslåede kandidats skriftlige accept af opstillingen, skal som hovedregel
indsendes til foreningens sekretariat inden generalforsamlingen.
Kun hvis der er opstillet færre end 11 kandidatmedlemmer
forud for generalforsamlingen, kan der ske opstilling senere
end 6 uger før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen indsender en programerklæring til offentliggørelse i
medlemsbladet.

Forslag til ny vedtægt:
§ 9, stk. 2 b. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Kandidatmedlemmer til bestyrelsesvalget skal opstilles på én
af følgende to måder:
- Kandidater kan opstilles af en decentral enhed, når opstillingen er besluttet af styrelsen i den decentrale enhed.
- Kandidater kan selv opstille, såfremt mindst 15 kandidatmedlemmer skriftligt anbefaler opstillingen (er stillere).
Forslag til valgkandidater, ledsaget af den foreslåede kandidats
skriftlige accept af opstillingen, skal som hovedregel indsendes
til foreningens sekretariat inden generalforsamlingen.
Kun hvis der er opstillet færre end 11 kandidatmedlemmer
forud for generalforsamlingen, kan der ske opstilling senere
end 6 uger før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen indsender en programerklæring til offentliggørelse i
medlemsbladet.
Ved præsentation af kandidatmedlemmerne i Psykolog Nyt og på
Dansk Psykolog Forenings hjemmeside skal oplyses, hvilken decentral enhed eller hvilke stillere der støtter hver enkelt kandidat.

Forslagsstillers bemærkninger:
Krav til bestyrelsers kompetencer er stigende både i virksomheder og organisationer i forhold til at kunne formulere
visioner, lægge strategier på baggrund af grundig viden om
udviklingsbehov, bidrage til virksomhedskulturen, sikre
gennemførelse af aktiviteter og handleplaner samt styre økonomien. Dette gælder også for Dansk Psykolog Forening.
I vedtægternes § 9 vedr. valg til bestyrelsen er alene angivet
krav til opstillingsproceduren i forhold til tidsfrister, men
ingen krav til kvalifikationer hos de opstillede eller krav,
som kan medvirke til at sikre en rimelig repræsentativitet i
forhold til medlemsgrupperne (fx via et bagland i decentrale
enheder).
Uanset hvilken strukturforandring Dansk Psykolog Forenings reformproces måtte ende med, er der behov for at
sikre, at bestyrelsen fremover besidder de nødvendige organisatoriske kompetencer, og samtidig også i højere grad at
sikre repræsentativitet af Dansk Psykolog Forenings medlemsgrupper i forhold til beskæftigelsesområder og psykologfaglige virke.
Forslaget skal bidrage til at sikre, at bestyrelsens medlemmer
er mere repræsentative for foreningens samlede medlemsskare. Forslaget skal således øge sandsynligheden for valg af
bestyrelsesmedlemmer, der har indsigt i og erfaring med
foreningens arbejde. Opstillingsproceduren giver endvidere
den afgående bestyrelse bedre muligheder for målrettet at
opfordre decentrale enheder til at finde egnede kandidater.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen finder det afgørende, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer hele medlemsskaren og ikke repræsenterer
et særligt bagland. Alle bestyrelsesmedlemmerne bør deltage i at lede den samlede forening og er derfor ansvarlige
over for alle medlemmer og ikke for en bestemt decentral
enhed, som har indstillet dem til valg.
Det er samtidig i forvejen vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Yderligere hindringer for opstilling er på
den baggrund uhensigtsmæssigt, da vi risikerer at kvalificerede kandidater ikke stiller op.

8.2. Frist ved indmeldelse
– Dansk Psykolog Forenings love § 4, stk. 5
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget drejer sig om at afkorte den karenstid på at få bistand,
der gælder ved indmeldelsen for at gøre Dansk Psykolog Forening mere åben og tilgængelig for nye medlemmer.
Da der er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Gældende vedtægt:
§ 4, stk. 5. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesforhold kan først ydes efter 6 måneders medlemskab
og kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen. 6-månedersreglen gælder dog ikke for dimittender indmeldt senest
2 måneder efter eksamen. Bistand ydes ikke til et medlem,
der ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan
der gøres undtagelser herfra.
Forslag til ny vedtægt:
§ 4, stk. 5. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesforhold kan først ydes efter 3 måneders medlemskab og
kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen. 3-månedersreglen gælder dog ikke for dimittender indmeldt senest 2
måneder efter eksamen. Bistand ydes ikke til et medlem, der
ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt bestyrelsen
finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.
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Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Forslaget har til hensigt at fremme rekrutteringen af nye
medlemmer.
Det er bestyrelsens vurdering, at tiden er løbet fra den hidtidige regel om, at der skal gå 6 måneder efter indmeldelsen,
før man kan få bistand fra foreningen. Baggrunden har historisk været at sikre stabilitet i medlemsmassen af kollektive hensyn – eller med andre ord: at begrænse, at medlemmer melder sig ind, når de har et problem, og melder sig ud
igen, når problemet er løst, osv. Det er nu vurderingen, at risikoen for, at dette sker i større omfang, er langt mindre end
fordelen ved at kunne yde bistand til nye medlemmer tidligere i medlemskabet. Derfor foreslås karenstiden halveret til
3 måneder.
Forslaget skal også ses i sammenhæng med forslag 8.3. om
ændring af frister ved udmeldelse, § 24.

Forslaget har til hensigt at afkorte og modernisere udmeldelsesreglerne, så udmeldelse til enhver tid kan ske med 3
måneders varsel i stedet for de nuværende regler, som kan
betyde, at der kan gå op til næsten 9 måneder, før en udmeldelse effektueres.
Det er bestyrelsens vurdering, at tiden er løbet fra den hidtidige regel om, at udmeldelse kun kan ske 2 gange årligt og
med mindst 3 måneders varsel. Reglen skaber også stor utilfredshed blandt medlemmer, som ønsker at melde sig ud af
fx økonomiske grunde.
Baggrunden for de lange frister har historisk været at sikre
stabilitet i medlemsmassen af kollektive hensyn, først og
fremmest for at medlemmer ikke i en konfliktsituation ved
en hurtig udmeldelse kan friholdes for at betale kontingent/
konfliktkontingent. Reglen har desuden haft som generelt
sigte at begrænse, at medlemmer melder sig ind, når de har
et problem, og melder sig ud igen, når problemet er løst, osv.
Det er vurderingen, at tiden er løbet fra så lange udmeldelsesfrister, da de hensyn, de har til formål at beskytte, så sjældent er aktuelle. Bestyrelsen finder derfor, at Dansk Psykolog Forening bør indføre mere fleksible og nutidige udmeldelsesregler.
Forslaget skal også ses i sammenhæng med forslag 8.2. om
ændring af frister ved indmeldelse, § 4, stk. 5.

8.3. Frist ved udmeldelse
– Dansk Psykolog Forenings love § 24
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget drejer sig om at afkorte fristerne for udmeldelse, for at
Dansk Psykolog Forening kan virke mere smidig.
Da der er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Gældende vedtægt:
§ 24, stk. 1. Udmeldelse af Dansk Psykolog Forening må ske
skriftligt med en frist på mindst 3 måneder til den 30. juni
eller 31. december.
Stk. 2. Intet medlem kan ved udmeldelse unddrage sig de
forpligtelser, som i medfør af § 23, stk. 1 eller stk. 2, er pålagt foreningens medlemmer i anledning af eller med henblik på en konflikt med arbejdsgiverorganisationer.
Forslag til ny vedtægt:
§ 24, stk. 1. Udmeldelse af Dansk Psykolog Forening må ske
skriftligt med en frist på mindst 3 måneder til den sidste i en
måned.
Stk. 2. Intet medlem kan ved udmeldelse unddrage sig de
forpligtelser, som i medfør af § 23, stk. 1 eller stk. 2, er pålagt foreningens medlemmer i anledning af eller med henblik på en konflikt med arbejdsgiverorganisationer.
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8.4. Ny hjemmel til ydelse af lån til medlemmer ved
arbejdsgivers konkurs
– Dansk Psykolog Forenings love § 29 (Bistandsfonden)
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget drejer sig om at skabe hjemmel til, at der af Bistandsfondens midler kan ydes lån til medlemmer, der har mistet deres arbejde
som følge af arbejdsgivers betalingsstandsning eller konkurs, mens
medlemmet afventer erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond.
Da der er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer.

Gældende vedtægt:
§ 29, stk. 1. Bistandsfondens formål er:
1. At yde hel eller delvis godtgørelse for dokumenteret indkomst til medlemmer, der deltager i en arbejdsstandsning
iværksat af foreningen, eller som omfattes af en arbejdsstandsning iværksat over for foreningens medlemmer.

2. At danne den økonomiske baggrund for gennemførelse af
voldgiftssager, retssager og forhandling af rets- og interessetvistigheder.
3. At danne den økonomiske baggrund for bistand til løsning
af konflikter vedrørende enkeltmedlemmers løn- og ansættelsesforhold, indtjeningsforhold, klager til offentlige klagenævn i
form af direkte tilskud, advokatbistand eller på anden måde.
4. At yde hel eller delvis kompensation for mistet lønindtægt
til medlemmer, som i kraft af deres faglige tillidshverv er blevet afskediget. Om eventuel tilbagebetaling af sådan støtte
gælder de for kollektive konflikter fastsatte regler analogt, jf.
stk. 8.
5. At tjene til støtte for andre organisationer under konfliktsituationer, såfremt Dansk Psykolog Forening samarbejder med
disse og kan forvente støtte i tilsvarende situationer.
Dens midler må ikke finde anden anvendelse, jf. dog stk. 7. Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde størrelsen af den støtte, der skal
ydes fra Bistandsfonden.
Forslag til ændring:
§ 29, stk. 1. Bistandsfondens formål er:
1. At yde hel eller delvis godtgørelse for dokumenteret indkomst til medlemmer, der deltager i en arbejdsstandsning
iværksat af foreningen, eller som omfattes af en arbejdsstandsning iværksat over for foreningens medlemmer.
2. At danne den økonomiske baggrund for gennemførelse af
voldgiftssager, retssager og forhandling af rets- og interessetvistigheder.
3. At danne den økonomiske baggrund for bistand til løsning
af konflikter vedrørende enkeltmedlemmers løn- og ansættelsesforhold, indtjeningsforhold, klager til offentlige klagenævn i form af direkte tilskud, advokatbistand eller på anden
måde.
4. At yde hel eller delvis kompensation for mistet lønindtægt
til medlemmer, som i kraft af deres faglige tillidshverv er blevet afskediget. Om eventuel tilbagebetaling af sådan støtte
gælder de for kollektive konflikter fastsatte regler analogt, jf.
stk. 8.
5. At tjene til støtte for andre organisationer under konfliktsituationer, såfremt Dansk Psykolog Forening samarbejder
med disse og kan forvente støtte i tilsvarende situationer.
6. At yde et lån til medlemmer, der har mistet deres arbejde
som følge af en arbejdsgivers betalingsstandsning eller konkurs,
mens medlemmet afventer erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond. Medlemmet giver foreningen transport i tilgodehavendet hos Lønmodtagernes Garantifond.
Dens midler må ikke finde anden anvendelse, jf. dog stk. 7.
Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde størrelsen af den støtte, der
skal ydes fra Bistandsfonden.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Forslaget har til formål at hjælpe fortrinsvis privatansatte
medlemmer, som kommer økonomisk i klemme, i forbindelse med at de mister deres job, fordi deres arbejdsgiver går
i betalingsstandsning eller konkurs.
I en sådan situation vil man oftest have krav på erstatning
fra Lønmodtagernes Garantifond. Men da der godt kan gå
2-3 måneder, før erstatningen udbetales, kan et lån fra Bistandsfonden være en hurtig hjælp i denne ventetid. Medlemmet giver Dansk Psykolog Forening transport på (overfører) sit krav hos Lønmodtagernes Garantifond, sådan at
erstatningen udbetales direkte til foreningen til dækning af
lånet.
Ordningen kendes fra flere andre faglige organisationer og
efterspørges også af psykologer.

8.5. Ny hjemmel til dækning af overenskomstarbejde
– Dansk Psykolog Forenings love § 29 (Bistandsfonden)
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget drejer sig om at skabe hjemmel til, at arbejdstid, som
sekretariatet bruger til overenskomstarbejde, kan finansieres af
(noget af) Bistandsfondens formuetilvækst.
Da der er tale om en vedtægtsændring, kræves kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne kandidatstemmer. Der blev på GF2012
fremsat et lignende forslag, som ikke blev vedtaget. Det nye forslag er ændret lidt, så det kan ikke siges at være identisk.

Gældende vedtægt:
§ 29, stk. 1. Bistandsfondens formål er:
1. At yde hel eller delvis godtgørelse for dokumenteret indkomst til medlemmer, der deltager i en arbejdsstandsning
(…).
2. At danne den økonomiske baggrund for gennemførelse af
voldgiftssager (…).
3. At danne den økonomiske baggrund for bistand til løsning af konflikter vedrørende enkeltmedlemmers løn- og
ansættelsesforhold (…)
4. At yde hel eller delvis kompensation for mistet lønindtægt
til medlemmer, som i kraft af deres faglige tillidshverv er
blevet afskediget (…).
5. At tjene til støtte for andre organisationer under konfliktsituationer (…).
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Dens midler må ikke finde anden anvendelse, jf. dog stk. 7.
Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde størrelsen af den støtte, der
skal ydes fra Bistandsfonden.
(…)
§ 29, stk. 7. Til dækning af udgifterne ved administration af
Bistandsfonden betales af fondens midler til foreningen et
beløb, hvis størrelse fastsættes ved det årlige budget.
(…)
Forslag til ændring:
§ 29, stk.1. Bistandsfondens formål er:
1. At yde hel eller delvis godtgørelse for dokumenteret indkomst til medlemmer, der deltager i en arbejdsstandsning
(…).
2. At danne den økonomiske baggrund for gennemførelse af
voldgiftssager (…).
3. At danne den økonomiske baggrund for bistand til løsning af konflikter vedrørende enkeltmedlemmers løn- og
ansættelsesforhold (…).
4. At yde hel eller delvis kompensation for mistet lønindtægt
til medlemmer, som i kraft af deres faglige tillidshverv er
blevet afskediget (…).
5. At tjene til støtte for andre organisationer under konfliktsituationer (…).
Dens midler må ikke finde anden anvendelse, jf. dog stk. 7
og 8. Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde størrelsen af den støtte, der skal ydes fra Bistandsfonden.
§ 29, nyt stk. 7. Bistandsfondens renter og øvrige afkast kan,
for så vidt angår den del af overskuddet, som ligger ud over
inflationen + 10 % årligt, anvendes til dækning af udgifter, der
relaterer sig til indgåelse, fornyelse og ajourføring af aftaler og
overenskomster mv. på det offentlige, liberale og private område.
[Konsekvensændringer: Hvis ovenstående vedtages, bliver
nuværende stk. 7 herefter til stk. 8 og nuværende stk. 8 til
stk. 9.]

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Forslaget drejer sig om at åbne mulighed for, at noget af Bistandsfondens formuetilvækst kan bruges til at finansiere
arbejdstid, som sekretariatet bruger på at forberede og gennemføre aftale- og overenskomstforhandlinger på både de
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offentlige, liberale og private områder, fra udtagelse af krav,
og indtil der foreligger et godkendt forhandlingsresultat.
Det vil sige den faktiske arbejdstid, der medgår, fra medarbejderne udarbejder kravsoplæg, gennemfører medlemsdebatter og deltager i forhandlingsforløb.
Forslaget har til formål at åbne for, at Bistandsfonden af sit
overskud også kan bidrage til at understøtte det arbejde, der
udføres i ’fredstid’ til gavn for medlemmernes generelle vilkår. En ordning, der kendes fra flere andre faglige organisationer.
For at sikre, at Bistandsfondens formue følger med den økonomiske udvikling og ikke udhules, lægges der en bund ind,
som betyder, at det kun er midler, der stammer fra Bistandsfondens overskud, dvs. renter og øvrigt afkast, som må bruges til dette formål, og kun for så vidt angår den del, der ligger ud over inflationen +10 % af overskuddet årligt.
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GF-2014
Kursusvirksomhed

9.0.
Udvikling af

kursusvirksomhed
Under dette punkt skal generalforsamlingen have en bred debat om
udvikling af Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed. Debatten
skal munde ud i, at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens
indstilling sidst i oplægget om at
igangsætte et arbejde med udvikling
af kursusvirksomheden i den retning
og med de aktiviteter, som er beskrevet i oplægget.

Baggrund
På baggrund af GF2012’s beslutning om,
at der skal udarbejdes nye modeller for
Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed, er der i perioden gennemført en
strategiproces, som er mundet ud i et oplæg til en model for kursusvirksomheden,
som præsenteres i det følgende.
Modellen er udviklet for at fremme
Dansk Psykolog Forenings visioner om at
styrke psykologfagets udvikling og status og
sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår, ved at medlemmerne får lettere adgang til højt kvalificeret, beskæftigelsesrelevant uddannelse.
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Det forudsætter en kursusvirksomhed,
som for det første er rustet og kvalificeret
til at udvikle sig i takt med psykologernes
og arbejdsgivernes behov og efterspørgsel. For det andet skal kursusvirksomheden tilpasses det forhold, at psykologerne
i tiltagende grad beskæftiges på et bredere
arbejdsmarked og derfor har behov for at
kunne udvikle et bredere kompetencerepertoire inden for såvel psykologiens
grundfaglighed som andre relevante fagområder, som efterspørges. For det tredje
skal der i kursusvirksomheden skabes
grundlag for, at flere arbejdsgivere i fremtiden efterspørger og betaler kurser, moduler og hele specialiserings- og videreuddannelsesforløb for psykologer.

Modellen indeholder i korte
træk forslag om:
En organisering af kursusvirksomheden,
der afklarer roller og opgaver for frivillige
og sekretariat og udnytter det frivillige bidrag optimalt, så de frivillige fx i mindst
mulig grad skal forestå administrative opgaver.
En dialog med selskaber og kredse om
muligheden for at gøre priser og udbud

Kursusvirksomheden skaber en væsentlig
ramme for medlemmernes faglige udvikling og
beskæftigelsesmuligheder.

mere gennemskuelige for medlemmerne,
fx ved at tilgodese medlemmernes behov
for adgang til samlet overblik over udbud
af kurser og gennemsigtig prissætning.
At sætte ressourcer og kompetencer ind
til at opnå øget arbejdsgiverbetaling, som
vil give flere psykologer mulighed for videreuddannelse og øge synligheden af
udbud samt øge arbejdsgivers opmærksomhed på værdien af videreuddannelse
af psykologer.
At understøtte visionen om et offentligt
finansieret special- og videreuddannelsessystem ved, blandt andet via dialog
med arbejdsgiverne, at dyrke partnerskaber, som på længere sigt kan udvikle sig
til egentlige special- eller videreuddannelsesforløb.
At udvikle nye kursustilbud til psykologer, der har behov for uddannelse og
kompetenceudvikling, som kvalificerer
dem til andre relevante og supplerende
dele af deres arbejdsliv, fx markedsføring,
iværksætteri og ledelse, samt at understøtte udbud af kursustilbud inden for andre fagområder, hvor psykologer deltager
sammen med andre faggrupper med henblik på bredere karriereudvikling, netværk med andre faggrupper m.m.
At udvikle alumne-aktiviteter til medlemmer, som mellem eller efter videreuddannelsesforløb og kurser har behov for
faglig opdatering, videndeling, netværk
m.m.
At undersøge markedet for kurser til
andre faggrupper med henblik på siden
hen at beslutte, om Dansk Psykolog forening skal udvikle og udbyde kurser til
andre faggrupper.

Baggrund og proces
Processen omkring udvikling af en ny
model for kursusvirksomheden følger af
arbejdsprogrammets indsatsområde 7.5.
”Dansk Psykolog Forening skal udarbejde
nye modeller for foreningens fremtidige
kursusvirksomhed”. (GF2012)
Til forberedelse af generalforsamlingens
beslutninger om den fremtidige kursusvirksomhed, er der fra november 2013 til februar 2014 gennemført en strategiproces omkring udvikling af kursusvirksomheden.
Som grundlag for processen har Deloitte udarbejdet en analyse af kursusmarkedet, som har gjort det muligt at vurdere
forskellige kursusmodellers økonomiske
bæredygtighed, ud fra markedets karakteristika, samt hvordan andre aktører på
markedet klarer sig.
Tendenser på kursusmarkedet:
• Kursusmarkedet er på + 0,5 mia. kr.
• Markedet er svagt faldende
• Ca. 700.000 kr. i omsætning pr. medarbejder
• Ingen synlige stordriftsfordele i branchen
• 2/3 af de undersøgte virksomheder har
overskud – overskudsgrad på 12 %
• Prisniveau mellem pr. dag
1000/+4000 kr. ofte afhængigt af kunden (privatpersoner betaler mindst,
offentlige organisationer mere og private virksomheder mest) – Dansk
Psykolog Forenings priser er 2.0002.500 kr. pr. dag.
Resultatet af processen er blevet et oplæg
til en ny model for kursusvirksomheden,

der er en fremtidssikring af kursusvirksomheden, som en økonomisk bæredygtig, ansvarlig og forandringsparat organisation, som kan skabe ramme for Dansk
Psykolog Forenings visioner og medlemmernes behov for kurser og videreuddannelse på kort sigt og i fremtiden.

Vision
Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed skaber en væsentlig ramme for
medlemmernes faglige udvikling og beskæftigelsesmuligheder via specialistuddannelser, kurser og karriere- og kompetenceudvikling. Kursusvirksomheden er
som sådan en af de væsentlige grundpiller i udfoldelsen af foreningens visioner
om at styrke psykologfagets udvikling og
status, sikre medlemmerne gode løn og
arbejdsvilkår og ikke mindst for visionen
om et offentligt finansieret special- og videreuddannelsessystem for psykologer.
For at kursusvirksomheden kan understøtte psykologfagets udvikling og status,
er det afgørende, at medlemmerne får lettere adgang til højt kvalificeret, beskæftigelsesrelevant uddannelse – ikke kun specialistuddannelser, men også andre kurser i psykologi og kurser i andet end psykologi, som giver psykologer flere muligheder i fremtiden på et bredere arbejdsmarked.
Udvikling af kursusvirksomheden
2014-2017
Som nævnt lægges der op til en ny model
for kursusvirksomheden, som har til hensigt at fremtidssikre grundlaget for kursusvirksomheden og gøre den i stand til
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at udvikle sig i takt med psykologernes og
arbejdsmarkedets behov for videreuddannelse, kompetenceudvikling m.m. Nedenstående punkter skal således ses som en
række forudsætninger, som skal opfyldes
for at skabe det nødvendige grundlag for
både økonomi og udvikling.
> Organisering af kursusvirksomheden
Den nuværende struktur i kursusvirksomheden bærer præg af et stort og
uundværligt frivilligt engagement fra
medlemmer, der bl.a. via kursusudvalget,
specialistuddannelsesudvalget og fagnævnene bidrager til at beslutte og prioritere
rammer for kurser og uddannelser, kvalificere det faglige niveau i kurserne, rekruttere undervisere og meget andet. Selve administrationen af kursusvirksomheden finder sted i foreningens sekretariat,
men de frivillige, særligt fra kursusudvalget, bruger uforholdsmæssigt meget tid
på opgaver, som med fordel kan løses af
personale i sekretariatet. Der er behov for
at afklare roller og opgaver for frivillige,
henholdsvis sekretariat, med henblik på
at udnytte det frivillige bidrag optimalt.
De frivillige i kursusudvalget, specialistuddannelsesudvalget, fagnævn mv.,
der knytter sig til kursusvirksomheden og
specialistuddannelserne, skal således fortsat beslutte, prioritere og sikre fagligheden, mens sekretariatet fx skal administrere, godkende, sælge og indgå partnerskaber med arbejdsgivere og kursusudbydere.
En sådan ændret og skærpet rolle- og
opgavefordeling i kursusvirksomheden
vil på kort sigt kræve en investering i øget
administration og udviklingsomkostninger jf. punkt om økonomi nedenfor), men
vil til gengæld på længere sigt sikre fundamentet for, at kursusvirksomheden kan
udvikles og skaleres, så der kan skabes
mere og bedre udbud og dermed også
øget indtjening.
Den konkrete rolle- og opgavefordeling
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vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem relevante aktører og enheder i rela
tion til kursusvirksomheden.
> Dialog med selskaber og andre udbydere
om priser og udbud
De kurser, som faglige selskaber og kredse i dag udbyder fra Dansk Psykolog Forenings kursuskatalog, sikrer medlemmerne et større og billigere udbud, der samtidig forbedrer medlemmernes muligheder
for at tilgå kurserne. Et tiltagende kritikpunkt er imidlertid, at der ikke er en
samlet platform, hvor medlemmerne kan
få overblik over kursusudbuddet, samt at
priserne på kurser med samme indhold
er forskellige udbyderne imellem.
Selskaber og kredse kan naturligvis
fortsat frit udbyde og prissætte kurser.
For at imødekomme kritikken om forskellig prissætning for samme kursus,
henholdsvis manglende overblik over udbuddet er det dog oplagt at indlede et
samarbejde mellem kursusvirksomheden
og de decentrale udbydere med henblik
på at undersøge muligheden for fx at fokusere på forskellige dele af medlemmernes behov frem for at være konkurrenter
på de samme områder. I lighed med det
resterende kursusudviklingsarbejde er det
væsentligste, at mulighederne for at dygtiggøre sig som medlem, forbedres, og at
medlemmerne oplever, at foreningens
initiativer på området er værdiskabende
og hjælpsomme.
> Øget arbejdsgiverbetaling
En oplagt måde at skabe øget tilgængelighed til videreuddannelse for psykologer
er at øge arbejdsgiverbetalingen. Ud over
at det vil give flere psykologer mulighed
for videreuddannelse, vil det øge synligheden og viden om udbud og værdien af
videreuddannelse af psykologer hos arbejdsgivere – og dermed skabe et afgørende fundament for visionen om flere
offentligt finansierede special- og videre-

uddannelser, som er tilpassede arbejdsmarkedets behov og fagligt kvalificerede
af Dansk Psykolog Forenings interne
struktur.
Kursusvirksomheden skal således have
ressourcer og kompetencer til dialog med
arbejdsgivere, som kan resultere i øget
salg af kurser, moduler eller hele uddannelsesforløb. Disse salgskompetencer og
-ressourcer kan samtidig anvendes til at
opdyrke partnerskaber med andre kursusudbydere, som kan have interesse i at
betale for godkendelse eller samarbejde
om salg af relevante og efterspurgte kurser til psykologer.
Der er således tale om en investering i
medarbejderressourcer, som har kompetencer til at øge salg til og partnerskaber
med for eksempel arbejdsgivere.
> Udvikling af offentligt finansieret videreuddannelse
Udviklingen af et samlet offentligt finansieret special- og videreuddannelsessystem er en klar vision for Dansk Psykolog
Forening – og derfor skal udviklingen af
kursusvirksomheden understøtte denne
vision. Som nævnt ovenfor skal udviklingen af kursusudbuddet bl.a. indebære en
øget dialog med eksisterende og potentielle, nye arbejdsgivere, herunder de offentlige psykologarbejdspladser. Kursusvirksomhedens aktiviteter kommer således til at spille en aktiv rolle i at dyrke og
gøde jorden for partnerskaber, som på
længere sigt kan udvikle sig til egentlige
special- eller videreuddannelsesforløb,
der kan certificeres og skabe grundlag for
øget beskæftigelse, løntillæg mv.
> Nye kursustilbud til psykologer
Psykologer har tradition for at videreuddanne og specialisere sig i psykologi, hvilket er afgørende for at udvikle og fastholde faggruppens anerkendelse. Der er dog
psykologer på mange dele af arbejdsmarkedet med behov for uddannelse og kom-

Foreningens kursusvirksomhed er først og fremmest til for at
sikre relevant videreuddannelse og kompetenceudvikling for
psykologer.

petenceudvikling, som kvalificerer dem
til andre relevante og supplerende dele af
deres arbejdsliv. Fx efterspørger selvstændige psykologer kurser i iværksætteri,
markedsføring, regnskab mv., ledere efterspørger lederkurser og psykologer, der
fx koordinerer behandlingsopgaver, efterspørger kurser i tværfagligt samarbejde.
Det drejer sig altså om kurser, som både
ligger tæt på psykologiens traditionelle
kerneområder, kurser, som grænser op til
andre fagområder, og kurser, som ligger
uden for det psykologiske fagområde. Særligt på de kurser, der ligger inden for andre
fagområder, vil det være oplagt, at andre
faggrupper også deltager, så udbyttet af
kurset også understøttes af mulighed for
videndeling og netværk på tværs.
Det er oplagt, at kursusvirksomheden
udbyder sådanne kurser – internt i kursusvirksomheden eller i partnerskaber
med andre udbydere – og at der i kursusvirksomheden er ressourcer og kompetencer til at udvikle og opdyrke partnerskaber om sådanne kurser.
> Alumne-aktiviteter
Psykologer er en af de faggrupper i Danmark, som videreuddanner sig mest. Men
både psykologer, som bliver specialister,
og andre psykologer som videreuddanner
sig i større eller mindre grad, har lange
perioder efter og mellem videreuddannelsesforløb, hvor der kan være behov for
bl.a. faglig opdatering.
Det er derfor oplagt, at kursusvirksomheden udbyder alumne-aktiviteter for
Dansk Psykolog Forenings medlemmer,

der sikrer faglig opdatering, netværk, videndeling og karriere-/beskæftigelsesfremme via mentorprogrammer, foredrag
mv.
I perioden vil kursusvirksomheden på
forsøgsbasis oprette et DP-alumne-netværk og via dette – også på forsøgsbasis –
udbyde fx foredrag med faglig spydspids
og fagligt opdateringskursus. Såfremt det
viser sig, at der er efterspørgsel efter aktiviteterne, vil disse blive fastholdt og udviklet i dialog med brugerne.
> Afdækning af markedet for kurser til andre faggrupper
Foreningens kursusvirksomhed er først
og fremmest til for at sikre relevant videreuddannelse og kompetenceudvikling
for psykologer. For at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af psykologien
ud over de psykologfaglige kredse, og for
at kvalificere psykologiske elementer i andre faggruppers uddannelse og professionsudøvelse, har ønsket om at udbyde
kurser til andre faggrupper før været
fremført.
Det vurderes, at skridtet med at udbyde
kurser til andre faggrupper er for stort og
usikkert på kort sigt – særligt set i lyset af,
at der i første omgang er behov for at udvikle kursusvirksomheden til at kunne
udbyde flere kurser og flere beskæftigelsesfremmende kurser til psykologer. Men
da der både fagpolitisk og økonomisk kan
være en stor interesse i på længere sigt at
udbyde kurser til andre faggrupper, lægges der op til i perioden at undersøge potentialet i at udvikle sådanne kurser.

Ressourcer/økonomi
De aktiviteter, som skal finde sted i udviklingen af den ny model for kursusvirksomheden, forudsætter samlet set, at der
tilføres kursusvirksomheden ekstra ressourcer i form af et årsværk til ansættelse
af en konsulent samt 100.000 kr. årligt til
gennemførelse af nye kursusaktiviteter.
Afhængigt af i hvilket omfang det lykkes at øge efterspørgsel og dermed udbud
på baggrund af bl.a. øget arbejdsgiverbetaling, vil indtjeningen i kursusvirksomheden stige og i et vist omfang kunne investeres i en yderligere udvikling af kursusvirksomheden og/eller nedsættelse af
priser på kurser.
Deltagere i processen
Formand Eva Secher Mathiasen. Formand for kursusudvalget Merete Strømming. Formand for specialistuddannelsesudvalget Henriette Stick. Direktør Marie Zelander. Udviklingschef Kira West.
Konsulent Helle Kjertum. Kursussekretær
Gitte Jensen. Desuden afdelingsleder i
Center for Offentlig Kompetenceudvikling, psykolog Pernille Thorup. Processen
blev faciliteret af ekstern konsulent.
Indstilling fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at der igangsættes et arbejde med udvikling af kursusvirksomheden i
den retning og med de aktiviteter, som er
beskrevet i modellen, og godkender, at der
tilføres de beskrevne nye ressourcer til opgaven.
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GF-2014
Kandidater

10.

Kandidat

præsentation mv.
10. Kandidatpræsentation mv.
Generelt
Siden 2012 afholdes valg af formand, bestyrelse, Etiknævn og kritiske revisorer
som urafstemning efter generalforsamlingen. Det betyder følgende:
• De opstillede kandidater præsenterer
sig på generalforsamlingen. Præsentationerne videooptages og bliver fra
den 25. marts 2014 tilgængelige på
www.dp.dk.
• Alle medlemmer modtager et valgkort
med en personlig kode, som skal benyttes til den elektroniske afstemning.
Der kan ligeledes afgives stemme fra
den 25. marts 2014. Nærmere anvisninger fremgår af valgkortet.
• Man kan både stemme elektronisk og
per brev.
• Alle kandidater har haft mulighed for
at profilere sig på www.dp.dk og i Psykolog Nyt.
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Formandskandidater
Der opstiller:
Eva Secher Mathiasen
Kandidater og suppleanter
til bestyrelsen
Der opstiller:
Ib Andersen
Zenia Steensgaard Jepsen Børsen
Irene Christiansen
Signe Hjortkjær
Arne Grønborg Johansen
Arno Norske
Rie Rasmussen
Merete Strømming

Kandidater til Etiknævnet:
Som kandidat til formand opstiller:
Lisbeth Sten Jensen
Som kandidatmedlemmer og
suppleanter opstiller:
Jytte Gandløse
Marius I. Kristensen
John H. Toft
Præsentation af kandidater til kritiske
revisorer og suppleanter
Som revisorer opstiller:
Per Markussen
Eva Mugge Pinner
Werner Regli
Meddelelse om valg af to studerende
medlemmer af bestyrelsen
Navnene vil blive meddelt under generalforsamlingen
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GF-2014
Arbejdsprogram

11.

Arbejdsprogram

2014-2016

11.1. Bestyrelsens forslag til Arbejdsprogram
Dansk Psykolog Forening skal skabe gode
og væsentlige resultater for medlemmerne. Vi skal sætte dagsorden; vi skal have
indflydelse og være kendt for at være fagligt solide, saglige – og gode – samarbejdspartnere.
Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram for de kommende to år skal danne
rammerne for foreningens arbejde. Arbejdet skal fremme foreningens vision om at
sikre fri, lige og reel adgang til psykolog
ydelser til alle, der har brug for det, sikre
medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår,
styrke fagets udvikling og status samt sikre
foreningen bedst mulig position i samfundet. På mange områder er der grund til
optimisme, da der generelt i samfundet er
en stor interesse for psykologernes kompetencer. Psykologien har en høj status, og de
unge strømmer til studiet, befolkningen
efterspørger psykologydelser og politikerne vil gerne tænke psykologer ind i deres
reformer og løsninger.
Men psykologydelser er også under
pres. Både fordi vi stadig har finanskrise,
og fordi der generelt bliver færre ressourcer til offentlig velfærd. Derfor kan en
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stærk position på den faglige og politiske
bane ikke bare veksles til flere ressourcer
til faget og høj løn.
For at udvikle og styrke vores position
og få succes skal vi samarbejde tæt med
medlemmer, tillidsfolk, patientforeninger,
andre organisationer, politikere m.fl. Det
kræver en stærk og fleksibel organisation,
som har en struktur og et medlemsdemokrati, der gør det muligt at udnytte de
muligheder, det politiske landskab tilbyder – og som er kernen og visionen i foreningsreformen.
Derfor er det givet, at medlemmerne
inddrages tæt i den faglige kvalificering af
arbejdet – for uden fag, ingen substans i
vores strategi. Uden medlemmer, ingen
forening.

Om arbejdsprogrammet
Arbejdsprogrammet hviler på en analyse
af en række samfundstendenser, som skaber både udfordringer og muligheder for
Dansk Psykolog Forening i de kommende
år, og som er beskrevet indledningsvist.
På baggrund af disse udfordringer og
muligheder er formuleret 16 politiske

NB. Det er de politiske indsatsområder, der skal vedtages –
ikke de konkrete aktiviteter og
opgaver.

Se de 16 forslag til indsatser
på de følgende sider

indsatsområder, med hver en række eksempler på konkrete, relevante indsatser,
der kan realisere nogle af de mål, der ligger i indsatsområderne.
Arbejdsprogrammet har dermed på flere punkter skiftet form i forhold til tidligere, og den væsentligste konsekvens er,
at det er de politiske indsatsområder, der
skal vedtages – ikke de konkrete aktiviteter
og opgaver. Det er også de politiske indsatsområder og opnåede resultater, som
bestyrelsen vil stå på mål for efterfølgende. De eksempler på konkrete indsatser,
som er nævnt under indsatsområderne,
er vigtige markører for, hvad det konkret
er relevant at gøre for at indfri nogle af
målene. Men det er samtidig en vigtig
pointe, at arbejdsprogrammet åbner muligheder for at justere kurs og udnytte aktuelle politiske handlemuligheder mere
dynamisk og målrettet, end hvis konkrete
opgaver er stemt ind i arbejdsprogrammet af generalforsamlingen.
De bedste resultater opnås i samarbejde
med foreningens decentrale enheder og
de rette eksperter.
Det er givet, at arbejdet med indsats-

områderne løftes i samarbejde med de
medlemsgrupper/decentrale enheder,
som er interessenter på området. Derfor
er specifikke interessenter ikke nævnt i
arbejdsprogrammet under de enkelte temaer og indsatser – for hver gang må vi
sikre, at vi bemander opgaverne med de
rigtige kompetencer, den rigtige ekspertviden og de relevante politiske aktører i
medlemsskaren. Således afspejler arbejdsprogrammet den arbejdsform, som bestyrelsen ønsker at fremme, hvor opgaverne
løses mere målrettet og med mulighed for
at tilpasse arbejdet efter et politisk landskab i forandring. Arbejdsprogrammet
skal derfor ses i sammenhæng med tankerne i foreningsreformen om mere projektorganiserede arbejdsformer.

Samfundstendenser, muligheder &
udfordringer
Nedenstående indsatsområder hviler på
bestyrelsens analyse af det samfundspolitiske landskab, som vi skal være forening
i, i dag og de kommende år. Nogle væsentlige træk ved dette landskab ridses op
på de følgende fire sider
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Baggrund & Analyse

1. Fokus på effektivitet og
kvalitet i velfærdssektoren
Tendenser
– muligheder og udfordringer
De stigende udgifter til velfærdssamfundet og den økonomiske krise har betydet,
at det offentlige er blevet pålagt stram
økonomisk styring.
Det betyder til en vis grad nedskæringer i den offentlige velfærd. Men først og
fremmest betyder det et udpræget fokus
på større effektivitet og produktivitet for
at få samme eller mere velfærd for færre
penge. I juni 2013 udkom regeringens
Produktivitetskommission med anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor
kan blive mere produktiv, kommunerne
har anlagt loft på serviceydelser og skabt
rammer for øget udgiftsstyring særligt på
det specialiserede socialområde, og på
sundhedsområdet er regeringens Incitamentsudvalg i maj 2013 udkommet med
en rapport, der anviser, hvordan pengene
på sundhedsområdet kan bruges mere effektivt.
Bestræbelserne på at få mere velfærd
for færre penge har samtidig betydet et
øget fokus på kvalitet – så indsatserne
virker og ikke trækker ud i langstrakte
forløb, som både har store menneskelige
og økonomiske konsekvenser. På sundhedsområdet er Sundhedsstyrelsen i færd
med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer, som sammen med akkrediteringsmodellen skal løfte kvaliteten i
sundhedsvæsnet. Afrapporteringen fra
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regeringens psykiatriudvalg indeholder
klare anbefalinger til en styrkelse af kvaliteten på det psykiatriske område, og på
socialområdet barsler socialministeren
med en kvalitetsreform, der skal skabe
rammer for en øget dokumentation og et
kvalitetsløft på det sociale område.
Øget effektivisering og mere kvalitet
har til formål at skabe bedre velfærd, men
udviklingen finder sted i slipstrømmen af
New Public Management-bølgen, som
har været kritiseret for at skabe bureaukrati og kontrol. Der er risiko for, at de
nye effektiviserings- og kvalitetsreformer
fastholder et styringsparadigme fra New
Public Management, som skal dokumentere ressourceforbrug og manualisere behandlingsindsatser, frem for at understøtte effekter med afsæt i borgerens lidelse
og behov med fokus på kvalitet.
Den økonomiske situation skaber risiko for, at velfærdsydelser – og herunder
psykologfunktioner og - arbejdspladser –
skæres væk. Men samtidig skaber det store fokus på effektivitet og kvalitet muligheder for, at psykologer i endnu højere
grad kan gøre sig gældende som garanter
for kvalitet og indsatser, der virker. Det er
afgørende, at psykologerne bliver bedre
til at dokumentere effekten af den behandling, der ydes for at skabe grundlag
for at fastholde og udvikle psykologernes
arbejdsfelter i den offentlige sektor.

Baggrund & Analyse
2. Fokus på forebyggelse, tidlig indsats
og rehabilitering
Tendenser
– muligheder og udfordringer
Forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering
er centrale fokusområder både inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.
I den forebyggelse, som finder sted i daginstitutioner, folkeskolen, beskæftigelsesindsats,
sundhedspleje, almen praksis mv. – er der fokus på at styrke adgangen til fagpersoner eller
tilbud, som kan forebygge, at problemer udvikler sig og marginaliserer den ramte. Inklusionsdagsordenen på folkeskoleområdet, de
nye beskæftigelsesreformer, som lægger op
til, at der skal arbejdes med de sociale og psykiske problemstillinger, som begrænser adgangen til arbejdsmarkedet, shared care, hvor
moderat depression og angst behandles i privat lægepraksis – er alle eksempler på områder, hvor der udtrykkes ønske om at arbejde
med en forebyggende indsats.
I den mere specialiserede indsats, som finder sted bl.a. i psykiatrien og på socialområdet, søger man tidligt at identificere problemer og iværksætte en tidlig indsats for at
undgå, at problemerne forværres. Udgifterne
til forebyggende foranstaltninger i kommunerne er i de seneste år steget på bekostning
af udgifterne til anbringelser, og Kommunernes Landsforening fremlagde i foråret 2013
udspillet ’Invester før det sker’. Social- og
Sundhedsministeriet fremlægger i fællesskab
en national forebyggelsesstrategi i efteråret
2013, hvor regeringens Psykiatriudvalg også
kommer med en række anbefalinger til en
styrkelse af psykiatriområdet med sigte på
bedre behandling og sammenhæng i indsatsen inden for og imellem kommuner og regioner.
Recovery er et nyere begreb, der er kommet
til i indsatsen med udsatte og psykisk sårbare.
Centrale begreber, når man arbejder med recovery er bl.a. håb og empowerment. Behandleren skal tro på bedring hos patienten
og derigennem indgyde håb hos patienten
om bedring, og behandlingen skal tilrette-

lægges med fokus på styrkelse af patientens
ressourcer og mestringskapacitet med sigte
på højere grad af kontrol over eget liv.
Rehabiliteringindsatsen finder i høj grad sted i
forhold til psykisk syge, misbrugere, handicappede m.fl., som har været i behandling i
psykiatrien eller på hospital, og som skal rehabiliteres via en kommunal indsats.
Både forebyggelsesdagsordenen og det store
fokus på tidlig indsats og rehabilitering skaber mange muligheder for psykologerne, fordi psykologernes faglighed og kompetencer
er en afgørende forudsætning for, at de rette
indsatser gives til de rette målgrupper – og
fordi psykologerne allerede i stort omfang er
til stede i de sektorer og på de institutioner,
hvor forebyggelsen, den tidlige indsats og rehabiliteringen finder sted.
Men mulighederne kan kun udnyttes, hvis
psykologerne formår at udfylde de behov, der
opstår med udviklingen af nye og flere sammenhængende, forebyggende, tidlige og rehabiliterende indsatser. Både på skoleområdet, socialområdet og i psykiatrien byder andre (og i nogle tilfælde billigere) faggrupper
sig til: skolelærere, socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker m.fl. Derfor er det
nødvendigt, at psykologerne i langt højere
grad dokumenterer og synliggør kompetencer og effekter og ser sig selv i tværfaglige
sammenhænge for på den måde at blive en
væsentlig del af indsatserne.
I PPR byder lærerne i højere grad ind på
inklusionsopgaven og nærer et ønske om at
styrke PPR’s tilknytning til skoleområdet. I
socialpsykiatrien er de rehabiliterende indsatser udfordret af afspecialisering og manglende sammenhæng – det skaber behov for psykologernes specialiserede kompetencer og tilstedeværelse i både den regionale psykiatri
og den kommunale socialpsykiatri. Men udviklingen hen imod et sammenhængende
sundhedsvæsen er begrænset af uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer og faglige tovtrækkerier.
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Baggrund & Analyse

3. Fokus på psykisk sundhed
skaber behov for flere psykologer
Tendenser
– muligheder og udfordringer
Tendensen til, at flere og flere ikke accepterer psykisk mistrivsel og efterspørger
mere psykologbehandling, ses også på
praksisoverenskomstens område. Praksisoverenskomsten er gennem de sidste 10
år udvidet med flere nye kategorier (henvisningsårsager), hvoraf de seneste – let
til moderat angst og depression – har
mere end fordoblet økonomien i overenskomsten. Tendensen skyldes formentlig
dels en afstigmatisering af psykisk sygdom, dels at psykologisk behandling er
blevet meget mere fagligt anerkendt. Politikerne har som følge heraf ønsket at prioritere flere offentlige midler til psykologisk behandling på praksisoverenskomstens områder.
Den nuværende regering har som målsætning, at psykisk sygdom skal sidestilles med somatisk sygdom, og derfor må
det forventes, at en realisering af denne
politiske målsætning kan føre til yderligere udvidelser af praksisoverenskomsten.
Samtidig forlanger politikerne på netop
praksisområderne i øjeblikket en mangfoldighed af reformer, som kan føre til
omfattende ændringer i sektoren og for
de ydere, som arbejder i feltet. Politikerne
forlanger benhård økonomistyring, da
det i øjeblikket er opfattelsen, at det økonomiske forbrug i sektoren har været for
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ustyrligt. Der ønskes tillige mere kontrol
med ydelserne og mindre indflydelse til
fagfolkene og til de faglige (praksis-)organisationer. Endelig rejses ved hver overenskomstfornyelse krav om effektivisering på området. Behandlerne skal med
andre ord løse flere opgaver eller løse opgaverne bedre for de samme penge.
Det er vurderingen, at politikernes
massive fokus på økonomistyring, effektivisering og på evidensbaserede metoder
samt effektmåling vil kunne føre til, at der
skabes andre (formentlig billigere) behandlingstilbud til borgere, der hidtil er
behandlet af selvstændige psykologer
med ydernummer. Man ønsker bl.a., at
flere skal behandles for de lettere psykiske
lidelser i almen praksis i såkaldte shared
care-ordninger, frem for at disse henvises
til psykologbehandling. Visse steder behandles lette angstlidelser via internetbaserede selvhjælpsprogrammer.
Mere generelt kan man måske frygte, at
politikerne ikke i samme grad som hidtil
vil prioritere de knappe sundhedsressourcer til behandling af lettere psykiske lidelser. Alle sundhedsområder kalder på flere
ressourcer, og spørgsmålet er, hvem der
vinder disse ressource- og prioriteringskampe. I al fald vil politikerne forlange
effektive, fagligt veldokumenterede og
ikke mindst de billigste løsninger.

Baggrund & Analyse

4. Beskæftigelse, arbejdsvilkår
og faglig udvikling for psykologer
Tendenser
– muligheder og udfordringer
Som fagforening for psykologer skal
Dansk Psykolog Forening til enhver tid
arbejde for psykologernes beskæftigelse,
løn, arbejdsvilkår og faglige udvikling. I
de kommende år vil der blive flere akademikere i det danske samfund, og dette
gælder også psykologer. Psykologbrandet
er stærkt og markant, og med afsæt i erfaringerne fra Psykologkampagnen skal vi
udfordre samfundet til fuld beskæftigelse
blandt psykologerne. Samtidig skal psykologerne se mulighederne for at bevæge
sig ind på andre arbejdsfelter end de traditionelle.
Der er forsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og vi har særlige muligheder i
foreningen for at præge dette område.
Det vil derfor være naturligt som fag at
have en klar profil på dette område samt
bagefter at udnytte dette til væsentlige afsæt for vores tillidsrepræsentanter i forhold til de enkelte ledere og i forhold til
samarbejde med andre og større partnere.
Debatten om vores fremtidige velfærdssamfund handler meget om kvalitet. Der
er i disse år opmærksomhed på, at vi skal
gøre det bedre for at have muligheder for
at fastholde det nuværende velfærdssamfund. Som et fag, der har fokus på kvalitet, bør vi satse på en styrket indsats omkring forskning og undervisning samt ef-

teruddannelse. Et særligt mål er at arbejde for et samlet, offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem. Men
samtidig skal vi udnytte muligheden for
at agere som standsforening i relation til
et bredt arbejdsmarked. Det kan ske ved
både at levere kurser inden for de psykologiske kerneområder og ved at skabe
muligheder for, at psykologerne udvider
deres kompetencer inden for psykologien
og andre kompetenceområder, som arbejdsmarkedet efterspørger.
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16 Indsatsområder for
Dansk Psykolog Forening

3. Arbejde for en bredere forståelse af
evidens som udgangspunkt for kvalitet i
psykologisk behandling.

Tendens 1:
Fokus på effektivitet og
kvalitet i velfærdssektoren

Relevante indsatser: Arbejde for, at kliniske beslutninger træffes på et videnskabeligt grundlag på baggrund af en integration af den bedste forskning, kombineret med klinisk ekspertise og klientens
præferencer, herunder at erklæring for
evidensbaseret praksis implementeres
som grundlaget for psykologisk behandling i kliniske sammenhænge.

De stigende udgifter til velfærdssamfundet og den økonomiske krise har betydet
fokus på større effektivitet, produktivitet
og kvalitet i den offentlige sektor for at få
samme eller mere velfærd for færre penge. Det skaber risiko for, at psykologjob
skæres væk, og det udfordrer rammerne
for det faglige virke. Men det skaber også
muligheder for, at psykologerne sættes i
spil som garanter for kvalitet og indsatser,
der virker.
1. Arbejde for dokumentation af psykologers kompetencer og effekter af psykologers arbejde på velfærdsområdet.
Relevante indsatser: Pege på behov og
muligheder for forsknings-, satspulje- og
fondsprojekter og deltage i partnerskaber,
som kan dokumentere effekten af psykologers indsats (jf. fx evaluering af kommunale psykologprojekter, Rambøll
2011), invitere til netværksdannelser mellem forskere og praktikere, formidle viden om konkrete forskningsprojekter,
som er i udbud, og fungere som administrativ og strategisk sparringspartner for
medlemmer, der er kvalificerede til og
ønsker at påtage sig forskningsopgaver af
interesse for foreningen.
2. Deltage i og påvirke kvalitetsindsatserne på sundheds- og socialområdet
med fokus på kvalitet og effekt for borgerne frem for kontrol og manualisering.
Relevante indsatser: Påvirke kvalitetsreformer på socialområdet, kliniske retningslinjer på sundhedsområdet, sikre
bredere repræsentation af faglige selskaber i arbejds- og følgegruppe til officielle
faglige retningslinjer, programmer, metodebeskrivelser mv.
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Tendens 2:
Fokus på forebyggelse, tidlig
indsats og rehabilitering
Forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering er centrale fokusområder både inden
for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Det skaber mange muligheder
for psykologerne, fordi psykologernes
faglighed og kompetencer er en afgørende forudsætning for, at de rette indsatser
gives til de rette målgrupper – og fordi
psykologerne allerede i stort omfang er til
stede i de sektorer og på de institutioner,
hvor forebyggelsen, den tidlige indsats og
rehabiliteringen finder sted.
4. Arbejde for at skabe sammenhængende indsatser, der spænder over barnets
hele liv og går på tværs af skole- og socialområdet, og arbejde for at sikre tilstrækkelig inddragelse af psykologbistand i inklusionsarbejdet og i socialfaglige opgaver på det kommunale børne- og ungeområde.
Relevante indsatser: Påvirke socialpolitikken og processen omkring folkeskolereformen i forhold til inklusionsdagsordenen,
fx at fagpersoner på børne- og ungeområdet har let og direkte adgang til konsultation, supervision og rådgivning fra psykologer, at indsatsen over for børn med mere
omfattende behov for støtte gøres til en integreret del af PPR’s virke og samspil med

kommunernes sociale indsatser, og at den
kommunale pædagogisk-psykologiske
rådgivning og konsultation udvides til
også at dække elever på ungdomsuddannelserne. (Se eksempel på proces side 48.)
5. Arbejde for at fremme psykologfaglige udrednings- og behandlingstilbud på
det sociale og socialpsykiatriske område i kommunerne.
Relevante indsatser: Påvirke relevante
socialpolitiske initiativer og arbejde for at
få skrevet psykologer ind i serviceloven,
således at kommunerne i tidlige indsatser
og den sociale indsats for familier, børn
og unge med særlige behov sikrer, at der
er adgang til psykologfaglige kompetencer, som kan sikre en grundig udredning,
planlægge og gennemføre behandling
samt evaluere virkningen af de indsatser,
som iværksættes. (Se eksempel på proces
side 48.)
6. Arbejde for bedre og mere sammenhængende indsats i psykiatri og socialpsykiatri.
Relevante indsatser: Påvirke psykiatrireform, arbejde for flere specialpsykologer
og styrkelse af psykologers og specialpsykologers rolle og funktion i psykiatrien,
arbejde for styrket samspil mellem øget
specialiseret behandling og øget brugerinddragelse i sundhedssystemet. (Se eksempel på proces side 48.)

Tendens 3:
Øget fokus på psykisk sundhed skaber øget behov for
psykologiske ydelser
Der ses i disse år en tendens til, at flere og
flere ikke accepterer at leve med psykisk
mistrivsel, at psykisk sygdom afstigmatiseres, og en generel stigende anerkendelse
af psykologer og psykologfaget. Det viser
sig i en øget efterspørgsel på psykologydelser og dermed en stigende vilje fra po-

litikernes side til at investere i mere psykologbehandling til borgerne – og det giver mulighed for at skabe endnu bedre
rammer for at fremme borgernes mentale
sundhed.
7. Arbejde for udvidelse af relevante behandlingstilbud.
Relevante indsatser: Arbejde for udvidelse af den økonomiske ramme for sygesikringsordningen, herunder ikke mindst
rammen for behandling af klienter med
let til moderat angst og depression.
8. Arbejde for udvidelse af antallet af
ydernumre til kvalificerede selvstændige psykologer på praksisoverenskomstens område.
Relevante indsatser: Arbejde for udvidelse af økonomisk ramme og/eller henvisningsårsager med henblik på flere
ydernumre. Fortsætte det gode samarbejde og den tætte kontakt til Danske Regioner samt udbygge dialog og samarbejde
med patientforeningerne.
9. Arbejde for en modernisering af
praksisoverenskomsten.
Relevante indsatser: Med afsæt i moderniseringsarbejdet og -rapporten få ændret
praksisoverenskomsten på en række meget væsentlige områder, fx sikre brugbare
modeller for kapacitet og økonomistyring, få implementeret mere videnskabelighed og evidens på området, få udviklet
modeller for mere offentlig finansieret
kompetenceudvikling og faglig opkvalificering af psykologerne på overenskomstområdet og finde modeller for styrkelse
af psykologernes samarbejde med andre
sundhedspersoner, herunder samarbejde
på tværs af sektorer.

10. Arbejde for styrket fokus på og indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø på
danske arbejdspladser.
Relevante indsatser: Udnytte det store
fokus, som faglige organisationer, forskningsinstitutioner, virksomheder og arbejdsgiverorganisationer har på psykisk
arbejdsmiljø med henblik på at indgå i
partnerskaber, der bl.a. kan dokumentere
effekten af psykologi i forhold til øget
trivsel og forebyggelse af sygefravær,
stress mv. (Se eksempel på proces side 48.)

Tendens 4:
Pres på beskæftigelse, arbejdsvilkår og faglig udvikling for psykologer
Som fagforening for psykologer i Danmark skal Dansk Psykolog Forening til
enhver tid arbejde for psykologernes beskæftigelse, løn, arbejdsvilkår og faglige
udvikling.
11. Arbejde med at skabe flere job og
funktioner til psykologer på både det
private og offentlige arbejdsmarked.
Relevante indsatser: Arbejde for at skabe
flere lederstillinger til psykologer, gøre
flere selvstændige til iværksættere og dyrke nye arbejdsområder for psykologer i
den private og offentlige sektor, fx ved at
danne partnerskaber med arbejdsgiver
om kompetenceudviklingsbehov for psykologer.
12. Arbejde for flere lønkroner til psykologer trods økonomisk krise og
trængte offentlige budgetter.
Relevante indsatser: Understøtte tillidsrepræsentanter i lokale forhandlinger
samt arbejde mere systematisk med nye
forhandlingsmetoder.

13. Arbejde for et godt arbejdsmiljø for
psykologer.
Relevante indsatser: Arbejde for at konkrete psykiske arbejdsmiljøtiltag bliver en
del af de kommende overenskomster
samt arbejde for en styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til de lokale ledelser.
14. Sikre videnskabelighed og kvalitet i
psykologuddannelserne.
Relevante indsatser: Arbejde for flere
ressourcer til forskning og undervisning
på universiteterne, styrke forskningsbaseret special- og videreuddannelse samt bidrage til at udvikle psykologuddannelserne, så de uddanner nye psykologer til et
bredere arbejdsmarked.
15. Arbejde for et samlet offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem for psykologer.
Relevante indsatser: Indgå partnerskaber med fx kommuner om videreuddannelsesforløb inden for specialiserede velfærdsområder som ældreområdet, misbrugsområdet, socialpsykiatri og neuropsykologi.
16. Udvikle Dansk Psykolog Forenings
kursusvirksomhed.
Relevante indsatser: Udvikle en model
for kursusvirksomheden, som bedst muligt udnytter frivillige og lønnede ressourcer, som giver mulighed for at udvikle
partnerskaber med andre kursusudbydere, at udbyde flere typer kurser til psykologer, fx markedsføring og iværksætterkurser for selvstændige, og eventuelt udvikle og udbyde kurser til en bredere deltagerskare.
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11.2. Medlemsforslag til foreningens arbejdsprogram
1) Forslag om indsats på privatpraksis-området
Forslagsstiller: Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion

Dansk Psykolog Forening skal i samarbejde med styrelsen for
Selvstændige Psykologers Sektion:
• Arbejde for udvidelse af relevante behandlingstilbud, fx
kæmpe for udvidelse af den økonomiske ramme for sygesikringsordningen, herunder ikke mindst rammen for behandling af klienter med let til moderat angst og depression.
• Fortsætte arbejdet for udvidelse af antallet af ydernumre til
kvalificerede selvstændige psykologer på praksisoverenskomstens område. Antallet af ydernumre bør fortsat udvides
i takt med økonomiske udvidelser og/eller udvidelser af
henvisningsårsager.
• Med afsæt i de eksisterende problemstillinger på privat
praksisområdet og moderniseringsarbejdet skal fx praksisoverenskomsten ændres på en række væsentlige områder,
det kunne bl.a. være at sikre brugbare modeller for kapacitet
og økonomistyring, at få implementeret og fortsat sikre og
udvikle videnskabelighed og evidens på området, at få udviklet modeller for mere offentlig finansieret kompetenceudvikling og faglig opkvalificering af psykologerne på overenskomstområdet, at finde modeller for styrkelse af psykologernes samarbejde med andre sundhedspersoner, herunder samarbejde på tværs af sektorer.
• På alle nævnte områder arbejder Dansk Psykolog Forening for
maksimal indflydelse til de privat praktiserende psykologer.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen har denne gang fremsat forslag om et arbejdsprogram, der frem for at beskrive en række konkrete aktiviteter og opgaver rummer en strategisk analyse af de fire vigtigste samfundstendenser, der har markant betydning for
psykologprofessionen. Herudover er i arbejdsprogrammet
formuleret eksempler på 16 indsatsområder.
Foreningens nye arbejdsprogram har som helt grundlæggende forudsætning, at indsatsområderne skal løftes i samarbejde med de medlemsgrupper og decentrale enheder,
som er interessenter på de respektive områder. Dette står
eksplicit i arbejdsprogrammets kapitel ”Om arbejdsprogrammet”.
Tilsvarende foreslår bestyrelsen, at den gældende vedtægt
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§ 10, stk. 3 e, ændres til følgende: ”Bestyrelsen har pligt
til at inddrage enkelte kredse, sektioner, selskaber og tillidsrepræsentanter i sager, der angår disse. I forbindelse
med sammensætning af arbejdsgrupper, projektgrupper
og baggrundsgrupper mv. til faglige og fagpolitiske opgaver inddrager bestyrelsen alle relevante kredse, sektioner
og faglige selskaber.”
Derfor finder bestyrelsen det overflødigt at indskrive i
arbejdsprogrammet, at der på bestemte områder skal
samarbejdes med Selvstændige Psykologers Sektion. Bestyrelsen mener ligeledes, at det er overflødigt at skrive
ind i arbejdsprogrammet, ”at Dansk Psykolog Forening
skal arbejde for maksimal indflydelse til de privatpraktiserende psykologer”, da det er en klar følge og forpligtelse
i kraft af både arbejdsprogram og vedtægt, at de berørte
medlemsgrupper og decentrale enheder skal inddrages
og involveres i arbejdet, og at indsatserne skal understøtte resultatskabelse og indflydelse for de berørte medlemsgrupper.

2) Forslag vedrørende forsikring og netværk

3) Forslag om uddannelsesforløb for ikke-autoriserede
psykologer

Forslagsstiller: Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion
Forslagsstiller: Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion
Dansk Psykolog Forening skal i samarbejde med relevante
aktører (Brancheforeningen Forsikring og Pension, Kommunernes Landsforening, eventuelle kommuner, forsikringsselskaber og netværk) arbejde for, at klienter omfattet
af sundhedsordninger og -forsikringer sikres ret til frit at
vælge behandling blandt alle autoriserede psykologer.
Dansk Psykolog Forening skal desuden arbejde for at klienters rettigheder og psykologers etiske principper i disse
sundhedsordninger overholdes.

Baggrund for forslaget:
Forsikringsselskabernes brug af netværk vanskeliggør klienternes frie valg af psykolog og psykologernes arbejdsvilkår. Der bør
derfor arbejdes for, at klienter frit skal kunne vælge psykolog,
uanset om klienten kommer som forsikringskunde, som ansat i
en stor virksomhed med egen sundhedsordning eller fra en
kommune.
Dette, fordi det blandt andet er dårligt for klienter i igangværende psykologbehandling, at de tvinges til at skifte psykolog undervejs, fordi forsikringsselskabet, netværket eller virksomheden
kræver det. Psykologskift og afbrudt behandlingsforløb risikerer
at gå ud over klienten og kan samtidig føre til unødvendigt længere og dyrere behandlingsforløb.
Netværkenes krav om effektivitet og cost benefit forhindrer desuden klientens frie valg og udfordrer etikken og grundlaget for
fagligheden, hvilket forringer klienternes behandlingsudbytte.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Bestyrelsen er enig i behovet for en indsats på dette område, og at psykologers og klienters vilkår bør forbedres
her.

Det henstilles til Dansk Psykolog Forening, at der indledes
dialog med faglige selskaber og sektioner med henblik på at
undersøge mulighederne for, at der arbejdes for etablering
af offentligt finansierede uddannelsesforløb til ikke-autoriserede kandidater, så de kan opnå autorisation.

Baggrund for forslaget:
I tråd med foreningens mål om, at der skabes et samlet, offentligt
finansieret efter- og videreuddannelsessystem, bør der ligeledes
rettes fokus på de nye kandidaters muligheder for at kvalificere
sig til autorisation.
I arbejdet kan indgå drøftelser om, hvorvidt autorisationen
fremadrettet i højere grad bør være et offentligt anliggende og en
offentlig forpligtelse. Der kan oplagt blive tale om faste forløb af
høj kvalitet, eventuelt med muligheder for turnusordninger. Det
vil samtidig være vigtigt, at der er tale om øremærkede midler,
såvel som en forpligtelse hos arbejdsgiverne til at påtage sig ansvaret for forløbene.
Selvstændige Psykologers Sektion har arbejdet med problemstillingen. Ved sektionens generalforsamling i oktober 2013 blev det
vedtaget, at hvis praksiskandidatordningen i privat praksis regi
overhovedet skulle fortsætte, skulle den først kunne iværksættes,
efter at kandidaten er blevet autoriseret. Samtidig blev det besluttet, at antallet af praksiskandidatstillinger i privat praksis skulle
reduceres til 10 kandidater pr. år.
Nærværende forslag sigter mod at imødekomme behovet for uddannelsesstillinger til ikke-autoriserede psykologer.
I tråd med foreningens mål om, at der skabes et samlet, offentligt
finansieret efter- og videreuddannelsessystem, bør der ligeledes
rettes fokus på de nye kandidaters muligheder for at kvalificere
sig til autorisation.
I arbejdet kan indgå drøftelser om, hvorvidt autorisationen
fremadrettet i højere grad bør være et offentligt anliggende og en
offentlig forpligtelse. Der kan oplagt blive tale om faste forløb af
høj kvalitet, eventuelt med muligheder for turnusordninger. Det
vil samtidig være vigtigt, at der er tale om øremærkede midler,
såvel som en forpligtelse hos arbejdsgiverne til at påtage sig ansvaret for forløbene.
Selvstændige Psykologers Sektion har arbejdet med problemstillingen. Ved sektionens generalforsamling i oktober 2013 blev det
vedtaget, at hvis praksiskandidatordningen i privat praksis regi
overhovedet skulle fortsætte, skulle den først kunne iværksættes,
efter at kandidaten er blevet autoriseret. Samtidig blev det beslut-
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tet, at antallet af praksiskandidatstillinger i privat praksis skulle
reduceres til 10 kandidater pr. år.
Nærværende forslag sigter mod at imødekomme behovet for uddannelsesstillinger til ikke-autoriserede psykologer.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Bestyrelsen er enig i, at der bør være uddannelsesforløb
på alle områder for unge psykologer, og at det fremadrettede samarbejde med sektioner, selskaber og eksterne interessenter må have rum for udvikling af de nærmere
modeller herfor.

4) Forslag om teknologiunderstøttede psykologydelser
Forslagsstillere: DPSP, onlineudvalget: Anne Sophie Bauer, AnneMarie Thuesen, Eric Allouche, Iben Szatkowski, Johan Eklund,
Kim Mathiasen, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Morten Fenger, Werner Regli.
DPSP, Medietekudvalget: Birgitte Brun, Birgit Vrang, Jens Berthelsen, Werner Regli.

Der arbejdes for at ruste psykologer til at tilbyde teknologiunderstøttede psykologydelser, blandt andet rådgivning og
terapi. I arbejdet inddrages relevant materiale, herunder retningslinjer, tidligere udviklet kursusmateriale og notater fra
tidligere indsatser på området. Arbejdet kan blandt andet
bestå i udvikling af kurser, vejledninger om juridiske såvel
som faglige forhold.
Fagnævn inddrages med henblik på at undersøge muligheden for, om kurserne kan indgå i specialistuddannelserne.
Frem til næste generalforsamling etableres desuden et panel,
hvis opgave er at fungere som sparringspartner på spørgsmål om teknologiunderstøttede psykologydelser. Panelet vil
oplagt blive konsulteret i forbindelse med pressehenvendelser samt i forbindelse med spørgsmål om, hvordan internettet og moderne teknologi spiller ind i forhold til udredning,
intervention og supervision.

Begrundelse for forslaget:
Den teknologiske udvikling i forskellige mediers anvendelse som
platforme for forskellige psykologiske ydelser såvel som politisk
interesse i anvendelsen af sådanne platforme til fx sundhedsydelser, er hastig. Derfor er der behov for, at Dansk Psykolog Forening er proaktiv i arbejdet for at sikre, at de teknologiunderstøttede psykologiske ydelser ikke udvandes, men bliver psykologfaglige kerneydelser leveret af psykologer.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Bestyrelsen er enig i behovet for, at vi udvider interessevaretagelsen af teknologiunderstøttede psykologydelser
af hensyn til den hastige udvikling på området.
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5) Forslag om autorisationslovgivning

6) Forslag om specialistuddannelser og fagnævn

Forslagsstiller: Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion

Forslagsstiller: Thomas Iversen.

Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at der lovgivningsmæssigt bliver stillet krav om autorisation for at kunne
nedsætte sig som privatpraktiserende psykolog inden for det
kliniske område. Dette arbejde skal ske i samarbejde med
Selvstændige Psykologers Sektion.

Baggrund for forslaget:
I dag kan psykologer uden autorisation og klinisk erfaring nedsætte sig som privat praktiserende psykologer inden for det kliniske område. Dette er enestående for psykologerne, da andre
faggrupper i sundhedssystemet skal være autoriserede for at
praktisere.
For at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af psykologens ydelser bør der stilles krav om autorisation. Krav om
autorisation sikrer dermed, at psykologen i højere grad end i dag
har de fornødne forudsætninger for at arbejde inden for det kliniske område.
Et sådant lovkrav vil styrke vores position blandt andre behandlere inden for sundhedsvæsenet. På sigt vil det også være med til
at skabe uddannelsesstillinger for yngre kandidater.
Det præciseres, at lovkravet udelukkende er tilsigtet det kliniske
behandlingsområde i privat praksis.

Specialistuddannelserne i Psykotraumatologi, Gerontopsykologi, Sundhedspsykologi og Psykopatologi videreføres
indtil videre i nuværende form og administreres i et fælles
fagnævn med betegnelsen ”Fagnævnet for Klinisk Voksenpsykologi”.
Fagnævnet for Klinisk Voksenpsykologi har mindst to møder årligt.
Mellem fagnævnsmøderne sagsbehandles via post og elektronisk post.
Fagnævnet for Klinisk Voksenpsykologi består af fire faste
medlemmer, et fra hvert af de firespecialer, samt fire suppleanter, også med en fra hvert speciale.
De relevante faglige selskabers styrelser bistår fagnævnet i
nødvendigt omfang.
Fagnævnet udarbejder inden sommeren 2015 forslag til
fremtidige arbejdsmål på området.
Psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for de fire
områder, har ved tilmelding til den konkrete specialistuddannelse sikkerhed for at kunne få deres samlede specialistuddannelse bedømt, såfremt denne afsluttes inden for en
femårig periode fra tilmeldingsdatoen. Tilmeldingen skal
ske skriftligt til Dansk Psykolog Forenings sekretariat.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.

Bestyrelsen finder, at det allerede er foreningens politik
at anbefale psykologer først at nedsætte sig som selvstændig privatpraktiserende psykolog på det kliniske
område, efter at autorisation er opnået.
Bestyrelsen er derfor også enig i hensigten i forslaget og
ønsker fortsat at arbejde for, at lovgivningen ændres, sådan at der kommer lovkrav om, at psykologer først lovligt kan etablere sig med egen klinik på det kliniske område, når autorisationsuddannelsen er gennemført.
Bestyrelsen mener desuden generelt, at også psykologer i
ansættelse bør være autoriserede for at arbejde selvstændigt på det kliniske område.

Bestyrelsen har igangsat en proces, som indledes med en
temadag, hvor bestyrelsen, fagnævn og faglige selskaber i
fællesskab skal udvikle specialistuddannelserne. Målet
med processen er, at medlemmernes muligheder for at
tilgå, gennemføre og anvende specialistkompetenceudvikling forbedres i forhold til i dag, og at specialistuddannelserne i højere grad afspejler både psykologernes
og arbejdsgivernes behov for kompetenceudvikling inden for de forskellige fagområder.
Bestyrelsen ser derfor ikke anledning til at ændre i sammensætningen af fagnævn mv., før en eventuel ny organisering omkring specialistuddannelserne er udviklet i
fællesskab af de deltagende aktører.
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7) Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe:
Klinisk Voksenpsykologi
Forslagsstillere: Thomas Iversen og Anna Aamand

Der nedsættes en arbejdsgruppe til vurdering af, om Fagnævnet for Klinisk Voksenpsykologi fremover kan være udgangspunkt for etablering af nye specialistuddannelser. I
første omgang vurderes det, om der er behov for en ikkespecialiseret almen specialistuddannelse samt en specialistuddannelse inden for det sexologiske område og inden for
det kriminologiske område.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter for selskaberne
bag Fagnævnet for Klinisk Voksenpsykologi samt fra bestyrelsen og relevante selskaber.
Arbejdsgruppen skal også undersøge muligheden for, at sådanne specialistuddannelser tilrettelægges og medfinansieres af offentlige interessenter.

Bestyrelsen ser således ikke anledning til at nedsætte arbejdsgrupper til udvikling af specialistuddannelser, før
en samlet strategi for specialistuddannelserne er udviklet
i fællesskab af de deltagende aktører.

8) Forslag om bedømmelse af specialistuddannelser
Forslagsstillere: Anna Aamand og Thomas Iversen

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen har igangsat en proces, som indledes med en
temadag umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor
bestyrelsen, fagnævn og faglige selskaber i fællesskab
skal udvikle specialistuddannelserne. Målet med processen er, at medlemmernes muligheder for at tilgå, gennemføre og anvende specialistkompetenceudvikling forbedres i forhold til i dag, og at specialistuddannelserne i
højere grad afspejler både psykologernes og arbejdsgivernes behov for kompetenceudvikling inden for de forskellige fagområder.
Udviklingen af specialistuddannelserne skal resultere i et
specialistuddannelsessystem, som kan danne ramme om
et udbud af specialistuddannelser, som er relevant for
både psykologer og arbejdsgivere, og som også kan danne ramme om udvikling af nye specialistuddannelser i
samarbejde med det offentlige.
Processerne omkring udviklingen af nye offentligt finansierede uddannelsesforløb vil finde sted i tæt samspil med
aktører fra relevante faglige selskaber og fagnævn og vil i
øvrigt trække på de ressourcer, som bliver tilgængelige, såfremt generalforsamlingen vedtager en ny model for kursusvirksomheden, som vil gøre det muligt at styrke dialogen med offentlige arbejdsgivere om at finansiere psykologernes videreuddannelse og på sigt udvikle egentlige offentligt finansierede videreuddannelsesforløb.
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I forbindelse med en fremtidig bedømmelse af specialistuddannelser skal der lægges vægt på fleksibilitet, og fagnævnene skal kunne anlægge relevante skøn. Retningslinjer herfor
udarbejdes inden udgangen af 2014.
Ansøgere om specialistgodkendelse skal, under forudsætning af indsendelse af korrekte og præcist udfyldte papirer
og dokumentation, have svar på ansøgningen inden 70 arbejdsdage (ferieperioder medregnes ikke).

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Samtlige fagnævn, kursusudvalg og specialistuddannelsesudvalget står aktuelt bag en revision af specialistuddannelserne, som netop giver medlemmerne mere fleksible og lempelige vilkår. De kommende specialister stilles
nu langt friere i forhold til blandt andet at vælge at prioritere specifikke emner på specialiseringsmoduler frem
for tidligere obligatoriske emner på fællesmodulerne.
Samtidig med at specialistuddannelsen er revideret, er
udviklet et elektronisk ansøgningsskema, som letter ansøgers overblik og forenkler ansøgningsproceduren.
Sagsbehandlingstiden for en specialistansøgning er allerede fastsat til 70 arbejdsdage (tre måneder) undtaget ferieperioder.

9) Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe: ekstern
medfinansiering

10)-11) Forslag om styrkelse af gerontopsykologi
Forslagsstillere: Gerontopsykologisk Selskab og Fagnævn

Forslagsstillere: Thomas Iversen og Anna Aamand

Der nedsættes så hurtigt som muligt en arbejdsgruppe, der
skal undersøge muligheder for ekstern medfinansiering af
hver enkelt af specialistuddannelserne. Arbejdsgruppen skal
kunne drøfte eventuelle tilpasninger af specialistuddannelserne med de aktuelle modparter.
Arbejdsgruppen består af en repræsentant for hvert af selskaberne bag specialistuddannelserne.
Hvis det skønnes mest praktisk, deles arbejdsgruppen i to.
Fagnævnet, selskaberne og bestyrelsen aftaler, hvilket specialeområde der først skal satses på.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen har igangsat en proces, som indledes med en
temadag umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen, fagnævn og faglige selskaber i fællesskab skal
udvikle specialistuddannelserne. Målet med processen er,
at medlemmernes muligheder for at tilgå, gennemføre og
anvende specialistkompetenceudvikling forbedres i forhold til i dag, og at specialistuddannelserne i højere grad
afspejler både psykologernes og arbejdsgivernes behov for
kompetenceudvikling inden for de forskellige fagområder.
Udviklingen af specialistuddannelserne skal resultere i et
specialistuddannelsessystem, som kan danne ramme om
et udbud af specialistuddannelser, som er relevant for
både psykologer og arbejdsgivere, og som også kan danne
ramme om udvikling af nye specialistuddannelser i samarbejde med det offentlige.
Processerne omkring udviklingen af nye offentligt finansierede uddannelsesforløb vil finde sted i tæt samspil med
aktører fra relevante faglige selskaber og fagnævn og vil i
øvrigt trække på de ressourcer, som bliver tilgængelige, såfremt generalforsamlingen vedtager en ny model for kursusvirksomheden, som vil gøre det muligt at styrke dialogen med offentlige arbejdsgivere om at finansiere psykologernes videreuddannelse og på sigt udvikle egentlige offentligt finansierede videreuddannelsesforløb.
Bestyrelsen ser således ikke anledning til at nedsætte arbejdsgrupper til drøftelser med det offentlige, før en samlet strategi for specialistuddannelserne er udviklet i fællesskab af de deltagende aktører.

10) Forslag om, at Dansk Psykolog Forening arbejder på at
oprette stillinger på det gerontopsykologiske område.
11) Forslag om, at Dansk Psykolog Forening arbejder på at
etablere forskning og undervisning i gerontopsykologi på
universiteterne.

Begrundelse for forslagene:
Ad 10) Antallet af ældre over 65 år er fordoblet siden 1950 og
udgør i dag ca. 800.000. Dette tal forventes i 2030 at stige til det
dobbelte, nemlig til 1,2 mio., dvs. en fjerdedel af befolkningen.
Set i sammenhæng med at ældre er mere psykologisk orienterede end tidligere generationer af ældre (det er 68-generationen,
der er ved at blive gammel!), er det nærliggende at antage, at der
vil blive større efterspørgsel på gerontopsykologers specialviden.
Der er derfor brug for at opruste området.
Ad 11) Vi befinder os inden for en evidensbaseret kultur, hvor
det er nødvendigt med forskning inden for et givet speciale for
at skabe interesse, opmærksomhed og respekt. Aktuelt er der ingen forskning eller undervisning i gerontopsykologi på universiteterne. En repræsentation på universiteterne vil give større opmærksomhed og respekt for faget og være med til at moderere
de negative stereotypier om ældre og arbejdet inden for ældreområdet – med en ensidig fokusering på forfald, plejehjem, død,
demens, ingen udviklingsmuligheder osv. Denne udvikling vil
gøre faget mere interessant og synlig, som vil tilskynde studerende til at overveje faget på lige fod med andre specialer og vil
sandsynligvis forstærke interessen blandt offentlige arbejdsgivere for gerontopsykologer

Bestyrelsens bemærkninger:
10 ud af 11 af bestyrelsens medlemmer går ikke ind for
forslagene, men stiller et ændringsforslag.
Bestyrelsen er enig i, at den demografiske udvikling i høj
grad medfører et stort potentiale for udvikling på det gerontopsykologiske område. Bestyrelsen er derfor også
enig i, at der skal arbejdes for, at der oprettes stillinger til
psykologer, så ældre borgere bliver hjulpet bedre og anderledes, end tilfældet er i dag. Dette er helt i tråd med
bestyrelsens ambitioner om, at der arbejdes mere målrettet på at indgå partnerskaber med arbejdsgivere omkring
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kompetenceudviklingsbehov inden for specialiserede
områder, herunder gerontopsykologi, som sigter mod, at
der fremadrettet etableres offentligt finansierede efterog videreuddannelser for psykologer.
Bestyrelsen er endvidere enig i, at strategisk relevant
forskning i høj grad kan være med til at skabe solide faglige og politiske argumenter for foreningens arbejde med
at sikre, at psykologer anvendes i opgaveløsningen inden
for hele sundhedssektoren og på det private arbejdsmarked. Bestyrelsen mener endvidere, at foreningen skal arbejde for, at der udføres forskning inden for strategisk relevante områder, hvoraf gerontopsykologi er ét.
Bestyrelsen mener, at arbejdet med at fremme psykologfaglige områder med hensyn til stillinger, kompetenceudvikling og forskning bør ske i et bredere perspektiv
end alene fokuseret på ét specialiseret område. Det er afgørende, at der er mulighed for at udvikle foreningens
arbejde og målsætning i dialog med eksterne samarbejdspartnere, som jo også har ønsker til, hvad en konkret fælles satsning skal handle om.
Bestyrelsens modforslag:
Dansk Psykolog Forening arbejder på, at der oprettes
stillinger på det gerontopsykologiske område og andre
specialiserede områder og går i dialog med potentielle
arbejdsgivere om muligheder for partnerskaber omkring
kompetenceudviklingsbehov.
Dansk Psykolog Forening understøtter, at der udføres
forskning af høj kvalitet inden for strategisk relevante
områder ved for eksempel at fungere som sparringspartner for medlemmer, der ønsker at arbejde med forskningsopgaver af interesse for foreningen, understøtte
netværksdannelse mellem forskere og praktikere, formidle viden om konkrete forskningsprojekter, som er i
udbud, søgning af fondsmidler mv.

12) Forslag om forsøgsordning med udvidelse af
Etiknævnets kompetenceområde
Forslagsstiller: Lisbeth Sten Jensen, på vegne af Etiknævnet.

På baggrund af løbende drøftelserne i lovgivningsudvalget
om at udvide adgangen for Etiknævnets mulighed for at behandle sager om autoriserede psykologer, som ikke omhandler kollegiale klager, jf. arbejdsprogrammet fra generalforsamlingen i 2012, foreslår Etiknævnet, at der etableres en
forsøgsperiode på 2 år, hvor nævnet får mulighed for at afprøve sager med klager over autoriserede psykologer, som
er indklaget for at have handlet i strid med de etiske principper.
Etiknævnet vil i behandlingen af sager, hvor der klagers over
autoriserede psykologer, have en skærpet opmærksomhed
på, at der, såfremt sagen også har været behandlet i Psykolognævnet, ikke gives kritik for samme forhold på ny.
Etiknævnet foreslår, at ordningen skal være en forsøgsordning i den kommende generalforsamlingsperiode. Forsøgsordningen har til formål at indsamle konkrete erfaringer til
brug for eventuelle kommende vedtægtsændringer.

Begrundelse for forslaget:
Baggrunden for Etiknævnets indstilling er at sikre varetagelse af
autoriserede medlemmers etiske udfordringer og derigennem
sikre hele standens omdømme. I dag behandler Etiknævnet udelukkende kollegiale klage, og klager fra borgere over ikke-autoriserede psykologer. Klager fra borgere over autoriserede psykologer behandles i Psykolognævnet. Psykolognævnet behandler
ikke sagerne ud fra de etiske principper, men afgør udelukkende
sagerne i forhold til Psykologloven. På nuværende tidspunkt betyder det, at borgerne ikke får mulighed for at få behandlet klager over autoriserede psykologers eventuelle overtrædelse af de
etiske principper, og borgeren sikres derfor ikke, at få foreningens holdning til god psykolog skik, og psykologen får heller
ikke mulighed for at modtage vejledning og dermed sikre standens omdømme.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget, men stiller et ændringsforslag.
Den foreslåede ændring vil medføre, at Etiknævnet får et
stort antal klagesager, som allerede har været behandlet i
Psykolognævnet. Flertallet af disse vil utvivlsomt vedrøre
psykologers arbejde i vanskelige skilsmisse- og børnesa-
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ger. Den ene part i forældremyndigheds-, bopæls- og
samværssager har ofte et både følelsesmæssigt og juridisk
incitament til at fortsætte med at klage over en psykologs
arbejde og til at bruge enhver kritik, der måtte blive udtalt, til at søge at få underkendt psykologens konklusion
og/eller som argument for at få genoptaget en sag i fx
Statsforvaltningen eller ved retten.
Ankestyrelsen i Statsforvaltningen har oplevet en væsentlig stigning i antallet af klager i kølvandet på forældreansvarsloven fra 2007, som gav øget adgang til at få
genoptaget en forældremyndighedssag, og dette har
medført et markant ekstra pres på disse instanser med
meget lange sagsbehandlingstider til følge. Det må forudses, at der på samme måde vil opstå et stort pres på
Etiknævnet.
Imidlertid er bestyrelsen enig med Etiknævnet i, at der
bør gennemføres et forsøg med en udvidelse af Etiknævnets kompetence. De etiske principper gælder for alle
medlemmer af Dansk Psykolog Forening, og det er væsentligt både for standens omdømme og for den enkelte
borger, at det er muligt at få behandlet en klage over en
mulig overtrædelse af de etiske principper, uafhængigt af
om den pågældende psykolog er autoriseret eller ej.
Derfor stiller bestyrelsen følgende ændringsforslag:

hidtil, men potentielt vil fokus i disse sager i højere grad
være på dialog, vejledning og faglig selvrefleksion end på
sanktion.
Forslaget ligger i tråd med den klagesagsprocedure, som
blandt andre vores svenske søsterorganisation, Sveriges
Psykologförbund, anvender.

Ændringsforslag:
”Der etableres en forsøgsperiode, hvor Etiknævnet kan
behandle klager fra borgere over autoriserede psykologer, uanset om klagen tidligere har været behandlet i
Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Etiknævnet behandler klagen på samme måde
som alle andre etiksager, men den borger, der klager, vil
ikke blive orienteret om Etiknævnets endelige afgørelse i
sagen. Forsøgsordningen løber i den kommende generalforsamlingsperiode, hvorefter den evalueres med henblik
på ophør, justering eller permanentgørelse.”
Begrundelse for ændringsforslaget:
Borgeren får mulighed for at klage specifikt over de etiske aspekter af en psykologs arbejde, hvilket vil synliggøre, både over for klageren og den øvrige omverden, at
Dansk Psykolog Forening står ved og ønsker at håndhæve de etiske principper i forhold til alle sine medlemmer.
Borgeren kan opleve det som betydningsfuldt alene at
kunne gøre foreningen opmærksom på noget, den pågældende har oplevet som uetisk adfærd. Samtidig fjernes incitamentet til at klage alene for at opnå en ændret
afgørelse i en skilsmisse- eller børnesag.
Etiknævnet vil have samme sanktionsmuligheder som
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13) Forslag om honorar til Dansk Psykolog Forenings
medlemmer og suppleanter i Psykolognævnet
Forslagsstillere: Michael Kaster, formand, og Knud Hjulmand,
styrelsesmedlem. På vegne af Dansk Psykolog Forenings Selskab
for Børnesagkyndige.

Dansk Psykolog Forenings udpegede medlem og dennes
suppleant til Psykolognævnet modtager honorar for arbejdsindsatsen med mødedeltagelse, sagsarbejde og forberedelse. Nærmere honorar fastsættes af bestyrelsen og afholdes af Dansk Psykolog Forening.

Begrundelse for forslaget
Psykolognævnet består af 9 medlemmer og et tilsvarende antal
personlige suppleanter, der alle udnævnes af Socialministeren,
hvor et medlem og dennes suppleant indstilles af Dansk Psykolog Forening, jf. § 17, stk. 1., i lov om psykologer.
Psykolognævnet behandler et stort antal klager over især privatpraktiserende psykologer, i særdeleshed i forbindelse med vanskelige børnesager og skilsmissesager, hvor der er foretaget undersøgelse for domstol, Statsforvaltning eller kommune. Der er
typisk tale om ganske omfattende og komplekse sager med stærke personlige og juridiske interesser involveret fra klienter, der
klager, og deres støtter eller advokater.
Det er forslagsstillernes opfattelse, at man bør understøtte psykologernes repræsentation i nævnet og hermed grundlaget for
bedst mulig varetagelse af psykologfaglige hensyn i forbindelse
med klagesagernes behandling. Under de nuværende forhold er
det i meget høj grad vurderinger, foretaget af nævnets sekretariat, der på afgørende vis kommer til at ligge til grund for nævnets
prioriteringer, overvejelser og afgørelser – blandt andet fordi det
er utrolig tidskrævende for de udnævnte nævnsmedlemmer at
sætte sig ind i de ofte omfattende og komplekse klagesager. Honorering af Dansk Psykolog Forenings medlemmer i nævnet vil
skabe incitament for, at disse anvender den nødvendige tid til at
foretage de grundige psykologfaglige vurderinger, som nævnets
sekretariat ikke har kompetencerne til.
Forslaget forventes i tilfælde af vedtagelse at kunne have virkning for hele den nye valgperiode for Psykolognævnet, 20142017, hvorefter Dansk Psykolog Forening, i samarbejde med relevante decentrale enheder, evaluerer honorarordningen.
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Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen anerkender det store arbejde, som foreningens medlemmer af Psykolognævnet udfører. Men Psykolognævnet er en offentlig instans og er derfor de nærmeste til eventuelt at lønne/honorere nævnets medlemmer. Det er ikke foreningens opgave.
På foranledning af forslaget er der dog rettet henvendelse
til nævnet med henblik på at gøre opmærksom på problemstillingen i, at medlemmerne af nævnet lægger
mange timer i arbejdet uden at modtage honorar herfor.

14) Forslag om økonomisk kompensation til medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion
Forslagsstiller: Torben Nielsen.

Bestyrelsen ønsker desuden at gøre opmærksom på, at
offentligt ansatte ikke får fri med løn til foreningsarbejde, men må bruge ferie- og afspadseringsdage samt fritid.

Generalforsamlingen beslutter, at medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion skal ydes økonomisk kompensation for de dokumenterede timer, de anvender til mødeaktivitet i sektionsarbejdet, her eksempelvis (men ikke udelukkende) når de forhandler med Regionerne, forbereder generalforsamlinger og mødes med bestyrelsen af Dansk Psykolog Forening. Den økonomiske kompensation følger den til
enhver gældende timetakst for Regionerne (Sygesikringen).
Ordningen skal iværksættes i 2014.

Begrundelse for forslaget:
1) Forhandlingerne med Regionerne kræver omfattende forberedelse, en høj mødeaktivitet og tilegnelse af meget komplekst
tekstmateriale. Dette tager meget tid. Idet den selvstændige psykolog ikke er lønmodtager eller på andre måder kan få ”fri med
løn”, repræsenterer alt arbejde i Sektionen faktisk en tabt indtægt/udgift. Det er denne tabte indtægt, foreningen skal gå ind
at dække.
2) De ca. 1.700 medlemmer af foreningen der arbejder som selvstændige psykologer, oplever store udfordringer, ikke mindst i
relation til deres klientgrundlag, der i stadigt større grad bliver
defineret og monopoliseret af de såkaldte ”Netværk”. Styrelsen
oplever et stort pres fra medlemmer, som ønsker, at medlemmerne af styrelsen skal tage initiativer, der kan skabe overblik og
formidle information om denne situation. Også dette arbejde repræsenterer en tabt indtægt, som er lig med en udgift. Det er
denne udgift, foreningen skal gå ind at dække.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen foreslår i stedet at forhøje tilskuddet til Selvstændige Psykologers Sektion fra 150 til 200 kr. pr. medlem pr. år, dog minimum 10.000 kr., med henblik på at
sektionen af de ekstra midler selv kan beslutte, om der
skal ydes økonomisk kompensation til medlemmer af
sektionsstyrelsen. Selvstændige Psykologers Sektion vil
herefter få 100 kr. mere pr. medlem end de resterende
sektioner. Dette begrundes med, at denne sektion ikke
har tilknyttet tillidsrepræsentanter og derfor ikke herfra
tilføres midler til tværgående aktiviteter.
Dette forslag er skrevet ind i budgettet.
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15) Forslag om selvstændig konsulentenhed
Forslagsstiller: Torben Nielsen.

Generalforsamlingen beslutter, at Dansk Psykolog Forening
opretter en selvstændig konsulentenhed, der skal varetage
henvendelser fra medlemmer af Selvstændige Psykologers
Sektion. Opgaverne, som konsulenten/enheden skal varetage, omhandler alle de aspekter, man som psykolog oplever i
forbindelse med det at drive en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det kan være juridiske problemstillinger, spørgsmål omkring kontrakter, fakturering, annoncering, revision
og personaleforhold. Konsulenten/enheden skal også være
opdateret på aktuelle problemstillinger, eksempelvis omkring verserende sager med forsikringsselskaber eller ”distributører”, og konsulenten/enheden skal også kunne rådgive i konkrete tvister imellem en selvstændig psykolog og
en kunde.
Ordningen skal iværksættes i 2014, og bestyrelsen skal sikre,
at den/de ansvarlige konsulenter i den nyoprettede enhed,
fra dag 1 har de fornødne kompetencer til at løse opgaven.

Begrundelse:
En del af de ca. 1.700 medlemmer af foreningen der arbejder
som selvstændige psykologer, oplever jævnligt, at de særlige
spørgsmål og problemstillinger, som er relateret til det at være
selvstændig, ikke i tilstrækkelig grad bliver forstået eller prioriteret, når man henvender sig til foreningens sekretariat. Der er givetvis ikke tale om manglende vilje til at servicere fra foreningens side, men mere en generel usikkerhed og et ukendskab til
de problemstillinger, en selvstændig psykolog ofte er udfordret
af. Når selvstændige psykologer udveksler erfaringer vedrørende
brug af foreningens ekspertiser, tilkendegives der således ofte en
vis frustration over karakteren af den hjælp, der tilbydes fra foreningens side. Dette må der rettes op på hurtigst muligt.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Bestyrelsen er enig i, at foreningens tilbud til selvstændige
psykologer løbende skal udvikles og udvides. Der er allerede arbejdet på at styrke både rådgivning og medlemstilbud til selvstændige psykologer, og der vil også fremadrettet blive arbejdet på flere udvidelser på området.
Der arbejdes blandt andet også på at udbyde flere kurser
og inspirationsarrangementer i fx iværksætteri, forretningsudvikling og markedsføring. Dette vil ske i regi af
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Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed. Tilsvarende er et nyt ”iværksætter-site” på foreningens hjemmeside på trapperne.
I vores hovedorganisation, Akademikerne, drøfter vi desuden i øjeblikket, om der fremadrettet kan indgås samarbejdsaftaler med arbejdsgiverforeninger, sådan at selvstændige medlemmer vil kunne få adgang til ydelser fra
disse foreninger.
Opgaveløsningen i Dansk Psykolog Forening er desuden
allerede i dag organiseret sådan, at området vedrørende
selvstændige psykologer har ”egne konsulenter” i den
forstand, at det er bestemte medarbejdere, som fast arbejder på området.
I de seneste år er opgaverne i relation til praksisoverenskomsten vokset voldsomt i omfang. Dette gælder både
forhandlingsarbejdet og medlemmernes behov for rådgivning og information. I samme periode er pågået et
stort arbejde med moderniseringsprojektet på overenskomstområdet, og endelig kalder området vedrørende
sundhedsforsikring, netværk mv. fortsat på en række nye
både politiske indsatser og sekretariatsindsatser. Af disse
årsager er bemandingen på det liberale område udvidet i
slutningen af 2013, da der blev flyttet en konsulentstilling til området.
De juridiske og (erhvervs-)økonomiske problemstillinger, som selvstændige støder ind i, er så mangfoldige og
omfattende, at det ikke vil blive muligt at dække alt i sekretariatet. I sådanne tilfælde hjælper sekretariatet medlemmerne videre til anden instans eller rådgiver om,
hvor hjælpen findes.
Imidlertid finder bestyrelsen ikke, at det er gangbart at
oprette en selvstændig konsulentenhed i foreningens sekretariat, som er løsrevet fra resten af sekretariatet. En
sådan enhed vil blive for sårbar og fagligt set for smal.
Konstruktionen vil samtidig svare til at oprette en selvstændig organisatorisk søjle for selvstændige psykologer,
hvilket ikke vil kunne fungere i en forening, der er for
alle psykologer, og som har en ledelse (bestyrelsen), der
har det overordnede og tværgående ansvar for alle foreningens områder.
Dansk Psykolog Forening kan ikke føre sager eller rådgive mod sig selv – i fx sager mellem en arbejdsgiver og en
ansat – og derfor vil den foreslåede model kræve flere
foreninger i foreningen.
Det er således bestyrelsen opfattelse, at der er disponeret
rigtig ved den opprioritering af tilbud og bemanding på
det liberale område, som er sket for ganske nylig.

16) Forslag om rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner
Forslagsstiller: Styrelsen i Ledersektionen: Hanne Faurschou, Per
Markussen, Johanne Bratbo, Henning Strand og Arno Norske.

Bestyrelsen forpligtes til i den kommende generalforsamlingsperiode at indgå i realitetsforhandlinger med relevante
AC-organisationer om etablering af et samarbejde om at
kunne yde rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner.

Begrundelse for forslaget:
Psykologledere er i stor udstrækning placeret i decentrale stillinger og er ofte den eneste af slagsen på arbejdspladsen eller i organisationen. Ledere har ikke et tillidsmandssystem at trække
på.
Mange ledere befinder sig i dag mere eller mindre konstant i et
krydspres mellem strategier og krav oppefra i forhold til fortløbende omstruktureringer og implementering af ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsgange og så medarbejdernes behov for
stabilitet og sikkerhed for indflydelse på egne arbejdsopgaver,
kolleger og samarbejdspartnere.
På nuværende tidspunkt kan ledere hente rådgivning og vejledning i Dansk Psykolog Forening i forhold til egen ansættelsessituation og funktionsbeskrivelse. Men lederne kan ikke hente
rådgivning eller vejledning i foreningen omkring rammerne for
forvaltning af egen rolle og dilemmaer i forhold til personaleforhold, fx i forbindelse med en omstrukturering og fusion, og hvor
det kan have uønskede konsekvenser for arbejdspladsen, at lederen alene kan konsultere HR-afdelingen som første led.
Adgangen til ’neutral’ lederrådgivning og vejledning har således
været et tilbagevendende ønske fra Ledersektionens medlemmer, og behovet er voksende. Ledersektionen vurderer, at lignende ledergrupper i andre relevante AC-organisationer må opleve tilsvarende behov for adgang til kvalificeret rådgivning og
vejledning. Styrelsen ser derfor meget gerne, at den ønskede
’neutralitet’ opnås ved et samarbejde med disse organisationer,
enten som en fælles struktur, eller ved at man udveksler ydelser
til hinandens medlemmer, så dobbeltfunktionen som fagforening og interessevaretagelse af ledermedlemmer ikke kolliderer
eller fortsat kan anvendes som afvisning af behovet for denne
type servicering.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Det er allerede i dag muligt for psykologer i ledende stillinger at få generel rådgivning i Dansk Psykolog Forenings sekretariat. Det betyder, at ledende psykologer og
chefpsykologer kan hente råd og vejledning om forvaltning af lederrollen i bred forstand. Lederne kan også få
generel rådgivning om overenskomst- og lovfortolkning
mv.
Lederne kan derimod ikke modtage konkret rådgivning
om aktuelle personalesager, som handler om tjenesteforsømmelser og lignende. Her er de henvist til HR-afdelingen i egen organisation.
Bestyrelsen finder, at der fremadrettet skal annonceres
mere for den generelle rådgivning til ledere, som det er
muligt at få i Dansk Psykolog Forening.
Bestyrelsen vurderer, at det kan blive svært at finde andre AC-organisationer, som ønsker at etablere et samarbejde om lederrådgivning, men bestyrelsen vil gerne undersøge, om der i de andre organisationer er ønske om
og vilje til at etablere et tættere samarbejde på området.
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17) Forslag om sekretariatsbetjening af sektionsstyrelsernes arbejde
Forslagsstiller: Styrelsen i Ledersektionen: Hanne Faurschou, Per
Markussen, Johanne Bratbo, Henning Strand og Arno Norske.

Bestyrelsen skal sammen med sekretariatet sikre prioritering af ressourcer til sekretariatsbetjening af sektionsstyrelsernes arbejde.
Der tildeles hver sektion en fast sekretariatsbetjening, som
kan yde nødvendig administrativ bistand, sikre kontinuitet
og medvirke til at sikre gensidig informationsudveksling
mellem sektionens styrelse og Dansk Psykolog Forenings ledelsesniveau (bestyrelse og sekretariat). Herunder skal betjeningen bidrage til den fornødne information om organisationen og tiltag på drifts- og aktivitetsområder i Dansk
Psykolog Forening, som er særlig relevant for den pågældende sektion, samt sikre koordinering af meddelelser til
medlemsgruppen (fx i nyhedsbreve). Niveauet for sekretariatsbetjeningen for den kommende generalforsamlingsperiode aftales mellem bestyrelsen, sekretariatet og Sektionsrådet
(§ 16, stk. 6).

Begrundelse for forslaget:
Sektionerne udgør de bærende decentrale medlemsenheder i
forhold til Dansk Psykolog Forenings interessevaretagelse i forhold til løn, honorarer og arbejdsvilkår.
Sektionsstyrelserne har ud over egne styrelses- og sektionsaktiviteter også forpligtelse til at sikre repræsentation i Dansk Psykolog Forenings faste udvalg i forhold til primær interessevaretagelse:
• Løn- og stillingsstrukturudvalget og/eller Liberale Forhandlingsudvalg
• Arbejdsmiljøudvalget
• Formandskollegiet
• Sektionsrådet
• Øvrige udvalg, hvor sektionsområder ønsket dækket ind, eller ved Dansk Psykolog Forenings etablering af ad hoc arbejdsgrupper med relevans for sektionsmedlemmernes beskæftigelsesområder og særlige psykologfaglige kompetencer.
Sektionsbetjeningen skal medvirke til at sikre medlemmernes
fortsatte motivation for aktiv deltagelse i det løbende politiske
arbejde i foreningen og mulighed for at fokusere indsatsen her –
frem for at forpligte sig på en række administrative opgaver og
opsøgning af information i forhold til foreningens organisation
og aktiviteter.
Dansk Psykolog Forening er nu så stor en medlemsforening og
har et sekretariat af en størrelse, der må muliggøre, at der prioriSIDE 120 | Generalforsamling 2014

teres ressourcer til fremme af sektionernes synlige bidrag og
funktion i forhold til foreningens interessevaretagelse og viden
om, hvilke udviklingstendenser og afledte behov som medlemsgrupperne oplever i forhold til de specifikke beskæftigelsesområder.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget.
Gennem en årrække har Ledersektionen, Selvstændige
Psykologers Sektion og Studentersektionen haft fast sekretariatsbistand, fordi de tre områder har været og er
særlig prioriteret. Øvrige sektioner får bistand til konkrete opgaver og ved særligt behov efter aftale.
Bestyrelsen finder, at Ledersektionen, Selvstændige Psykologers Sektion og Studentersektionen fortsat skal have
adgang til fast bistand fra sekretariatet. Bestyrelsen finder også, at bistanden til disse sektionerne skal ske i form
af informationsaktiviteter, etablering af medlemsaktiviteter og analysearbejde for sektionerne af et omfang, som
ressourcerne tillader. Administrative opgaver som mødebooking og udarbejdelse af dagsordener og referater står
sektionsstyrelserne selv for.
Bestyrelsen foreslår, at øvrige sektioner, dvs. Kommunalt
Ansatte Psykologers Sektion, Hospitalssektionen og Universitetssektionen fremover får tilknyttet en kontaktperson fra sekretariatet. Derved vil sektionsstyrelserne få én
indgang til Dansk Psykolog Forening. Kontaktpersonernes opgave er herudover at sikre gensidig informationsudveksling mellem sektioner og bestyrelse/sekretariat
om tiltag og aktiviteter af relevans for de pågældende
sektioner. Hvor der er elektroniske nyhedsbreve kan sektionerne få nyheder med ud til medlemsskaren. Den relativt nye mulighed for at oprette og benytte elektroniske
netværk via ’Mit DP’ skulle også gerne snart kunne bidrage til bedre og mere kommunikation både mellem
sektionsstyrelsesmedlemmer og mellem sektionsstyrelser
og sekretariat.
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GF-2014
medlemsforslag

12.

Medlemsforslag

Forslagsstillere: DPSP, online-udvalget:
Anne Sophie Bauer, Anne-Marie Thuesen, Eric Allouche, Iben Szatkowski, Johan
Eklund, Kim Mathiasen, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Morten Fenger, Werner Regli.
DPSP, Medietek-udvalget: Birgitte
Brun, Birgit Vrang, Jens Berthelsen, Werner Regli.

Forslag om forskerpris:
Dansk Psykolog Forening etablerer en
forskerpris på 15.000 kr. Forskerprisen gives for dansk psykologisk forskning, som
har været af særlig betydning for foreningens arbejde og formål.
Medlemmer af foreningen kan indstilles til at modtage forskerprisen. Prisuddelingen finder i første omgang sted på næste generalforsamling, hvor det også vurderes, om forskerprisen skal gentages.
Muligheden for at indstille annonceres,
og forud for prisuddelingen nedsættes en
midlertidig gruppe med den opgave at
vurdere de indkomne indstillinger, som
godkendes i bestyrelsen. Indstillingerne
kan oplagt vurderes med hensyn til kvalitet af den pågældende forskning, strategisk betydning for foreningen såvel som
særlig god skik i anvendelsen af dansk
psykologisk forskning i praksis.
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Begrundelse forslaget:
Foreningens arbejde er i høj grad afhængig af muligheden for at dokumentere
psykologiens betydning som akademisk
disciplin og fagets forskningsmæssige udvikling. Det er derfor oplagt at skærpe
foreningens profil med hensyn til prioritering og inddragelse af forskning i foreningens arbejde, såvel som det er hensigtsmæssigt at sende signal til medlemmer, at foreningen understøtter forskning
af høj kvalitet såvel som valg af forskning
som karrierevej.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget
vedtages.

Generalforsamling 2014 | SIDE 123

GF-2014
BUDGET

13.

Budget

13. Fastlæggelse af budget,
herunder kontingent og fondsbidrag
Økonomien i Dansk Psykolog
Forening
Målsætningen for Dansk Psykolog Forenings økonomi er at sikre et sundt økonomisk fundament for psykologers interessevaretagelse og fællesskab, dvs. balance mellem udgifter og indtægter i budget
og regnskab. Samtidig skal Dansk Psykolog Forening have en passende egenkapital, der gør, at man har en stødpude, hvis
forudsætningerne for organisationens
virke ændres dramatisk. Endelig skal Bistandsfonden have en sådan størrelse, at
Dansk Psykolog Forening kan imødekomme kravene fra foreningens hovedorganisation, AC, i tilfælde af konflikt.
Budget for 2014, 2015 og 2016
Med henvisning til forslaget om en forlængelse af generalforsamlingsperioden
til 3 år fremlægges som noget nyt et
3-årigt budgetudkast. Budgettet er hovedsagelig baseret på en fremskrivning af udgifterne for 2013 med den forventede
pris- og omkostningsudvikling og efter
en nøje prioritering af de enkelte udgiftsog indtægtsposter. Der er tilstræbt over-
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ensstemmelse mellem de prioriterede ønsker til Dansk Psykolog Forenings fremtidige aktiviteter i arbejdsprogrammet på
den ene side og budgetforslaget på den
anden side.
Dansk Psykolog Forenings økonomiske
situation er gennem de seneste 2 år blevet
væsentligt forbedret, og foreningens
egenkapital ved udgangen af 2013 udgør
ca. 10,7 mio. kr., hvilket må anses for at
være på et meget tilfredsstillende niveau.
Budgetudkastet for 2014-2016 er tilsammen budgetteret med et underskud på ca.
2,6 mio. kr.
Grundet generalforsamlingen i 2014 viser budgetudkastet for 2014 et underskud
på ca. 1,9 mio. kr., mens budgetudkastet
for 2015 og 2016 samlet viser et underskud på ca. 720.000 kr. Foreningens egenkapital forventes herefter ved udgangen af
2016 at være på ca. 8,1 mio. kr.

Indtægter
For 2014-2016 budgetteres med en årlig
medlemstilgang på 90 fuldtidsmedlemmer. Denne fremskrivning er baseret på
væksten af medlemstallet de seneste 2 år.

Der er taget udgangspunkt i en procentregulering af kontingentet på ca. 1,2 % i
alle årene. Dog reguleres kontingentsatsen for de ledige medlemmer ikke, og satsen fastholdes på nuværende kroneniveau. De studerendes kontingentsats reguleres heller ikke, og introduktionsrabatten til de studerende fastholdes. Kontingentet er fortsat 25 kr. pr. kvartal det
første år.
Der foreslås indført viderefakturering
af faktisk brugt sekretariatstid i forbindelse med overenskomstforhandlinger til Bistandsfonden. Ordningen kendes fra flere
andre forbund. Det drejer sig om den faktiske arbejdstid, som sekretariatet bruger
på at forberede og gennemføre overenskomstforhandlinger på det offentlige, liberale og private område, fra kravsudtagelsen, og indtil der foreligger et godkendt forhandlingsresultat. Der lægges en
bund ind, sådan at Bistandsfondens formue fortsat kan følge den økonomiske
udvikling og ikke udhules. Det er således
kun den del af overskuddet i Bistandsfonden, der ligger over inflationen + 10 %,
der kan gå til dette formål. I budgettet for
foreningen er der indregnet en merindtægt på ca. 300.000 kr. årligt. Forslaget
kræver en vedtægtsændring. Se pkt. 8 på
dagsordenen.

Omkostninger
Omkostningerne er overvejende en fremskrivning af udgifterne i 2013 med den
forventede pris- og omkostningsudvikling. Herudover lægges der op følgende
nye tiltag:
Til professionalisering af bestyrelsens
arbejde er der oprettet en ny underkonto
’Kompetenceudvikling af bestyrelse’. Der
er afsat 300.000 kr. pr. år, svarende til det
tidligere budgetterede honorar til et halvt
frikøb af en næstformand.

Bistandsfondens formue skal fortsat følge den økonomiske
udvikling og ikke udhules.

Der er ikke indregnet nogen merudgift
og heller ikke nogen besparelse i forbindelse med en overgang til en 3-årig generalforsamlingsperiode. Forudsætningen
er således, at det, der spares ved færre generalforsamlinger, bruges til flere møder
med medlemmer om foreningens politik,
i form af flere formandskollegiemøder og
medlemsmøder, såsom årsmøder eller
lignende, imellem generalforsamlingerne.
I sammenhæng med bestyrelsens forslag om at arbejde mere projektorienteret
og nedlægge nogle af de faste udvalg er de
midler, der hidtil har været afsat til disse i
budgetudkastet, videreført på samme niveau i en pulje, der fremover kaldes ’Profession, Kompetence og Arbejdsmiljø’,
dækkende de tilsvarende politiske indsatsområder. I budgettet indgår disse projektmidler under posten ’Udvalg, arbejdsgrupper og fagnævn’.

Personale
På personalesiden budgetteres der fra primo 2014 med en stigning i personalenormeringen med 4 AC-årsværk til følgende
områder:
1. Udviklingsprojektorganisation
Psykologkampagnen har vist, hvordan
det have øremærkede ressourcer til at arbejde med udviklingsprojekter er til stor
gavn for resultaterne, der skabes. Både
dette og kampagnens arbejdsmåde med
en høj grad af medlemsinddragelse undervejs er noget, vi gerne vil bygge videre

på. Derfor tænkes der oprettet en ny udviklingsprojektorganisation i sekretariatet
som fast omdrejningspunkt for de forskellige udviklingsprojekter, kampagner
og andre aktiviteter, det politisk besluttes
at gennemføre. Der afsættes lønmidler i
budgettet til at udføre og koordinere udviklingsprojekterne og herudover 500.000
kr. pr. år til driften af projekterne og fx til
tilkøb af ekstern bistand, studentermedhjælp, midlertidigt frikøb af medarbejdere fra andre funktioner sekretariatet eller
andet.
2. Forhandlingsområderne
Der tænkes oprettet to nye AC-årsværk til
Forhandlingsgruppen i sekretariatet til at
imødekomme det stigende medlemstal og
de flere forhandlings- og rådgivningsopgaver. Den ene stilling tænkes tilknyttet opgaverne på det liberale område og den anden opgaverne på det offentlige område.
3. Kursusudvikling
Der ønskes igangsat et projekt om udvikling af en ny model for Dansk Psykolog
Forenings kursusvirksomhed, som har til
formål at styrke psykologfagets udvikling
og status og sikre medlemmerne gode
løn- og arbejdsvilkår, ved at medlemmerne får lettere adgang til højt kvalificeret,
beskæftigelsesrelevant uddannelse. Til at
løfte denne opgave lægges der i budgettet
op til at tilføre ekstra lønmidler til kursusvirksomheden samt 100.000 kr. årligt
til gennemførelse af nye kursusaktiviteter.
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4. Kompetenceudvikling
Til kompetenceudvikling af medarbejderne i sekretariatet er der i budgettet afsat
flere midler, efter at der de seneste år desværre har været nødvendigt at spare på
denne konto. Midlerne til kompetenceudvikling på 600.000 kr. årligt er tiltænkt
både faglig efteruddannelse og tværgående projekter om bl.a. udvikling af medlemsservicen og professionelle dialoger.

Andre aktiviteter
For Kursusvirksomheden er der indregnet en årlig pris- og omkostningsforhøjelse af kursusgebyret på ca. 1,2 %. Det er
besluttet at hæve honoraret til undervisere på Dansk Psykolog Forenings kurser i
2014 fra 1.400 kr. til 1.600 kr. i timen.
Herefter vil timeprisen blive reguleret
med den årlige løn- og prisudvikling.
Vi er i gang med et strategiforløb, som
vil munde ud i forskellige scenarier for
udviklingen af foreningens kursusvirksomhed. Det er af denne grund ikke på
nuværende tidspunkt muligt at forudsige
noget sikkert om kursusvirksomhedens
resultatforventninger for de kommende
tre år. Derfor er der budgetteret forsigtigt
med et årligt overskud på 200.000 kr. i
perioden 2014-2016, baseret på forventningerne til den nuværende kursusdrift.
For Psykolog Nyt er der i 2014-2016
budgetteret med et annoncesalg og resultat, der niveaumæssigt ligger lidt over det
realiserede for 2013.
Bistandsfonden og
Beskæftigelsesfonden
Der opkræves ikke bidrag til Bistandsfonden og heller ikke til Beskæftigelsesfonden.
Økonomiske konsekvenser
af ændringsforslag
Bestyrelsen opfordrer alle forslagsstillere
under generalforsamlingen, som via ændringsforslag eller nye forslag ændrer på
forudsætninger i budgettet, til samtidig at
tage hensyn til de økonomiske konsekvenser. Det betyder, at forslag, som har
økonomiske konsekvenser for foreningen,
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også bør indeholde forslag om finansiering – enten i form af en omprioritering
af aktiviteter eller forøgelse af kontingentsatserne.

Principper for tilskud
Tilskud til faglige selskaber og sektioner
gives efter følgende principper:
A. For at være berettiget til tilskud fra
foreningen skal et selskab hvert år pr.
l. januar have mindst 30 medlemmer.
B. Faglige selskaber, der pr. 1. januar har
mere end 50 medlemmer, og selskaber, der er bærere af en specialistuddannelse, får et årligt grundtilskud på
100 kr. pr. medlem, dog mindst
16.000 kr., og endvidere op til 100 kr.
pr. medlem efter krone-til-kroneprincippet, såfremt det over for foreningen dokumenteres, at selskabet
selv opkræver kontingent.
C. Faglige selskaber, der pr. 1. januar har
mellem 30 og 49 medlemmer, og selskaber, der ikke er bærere af en specialistuddannelse, får et årligt grundtilskud på 75 kr. pr. medlem, dog
mindst 10.000 kr., og endvidere op til
100 kr. pr. medlem efter krone-tilkrone-princippet, såfremt det over for
foreningen dokumenteres, at selskabet selv opkræver kontingent.
D. Tidligere faglige selskaber, der af bestyrelsen defineres som faglige netværk, og nye faglige netværk, som
godkendes af bestyrelsen, får et tilskud på 50. kr. pr. medlem, dog
mindst 4.000 kr. Faglige netværk, der
godkendes af bestyrelsen som tilskudsberettigede, kan også have flere
end 30 medlemmer.
E. Sektioner tildeles 100 kr. per medlem
eller mindst 10.000 kr. pr. år.
Undtagelser herfra er:
Tilskuddet til Selvstændige Psykologers
Sektion foreslås sat op fra 150 kr. til 200
kr. pr. medlem eller mindst 10.000 kr. pr.
år, med henblik på at sektionen af de ekstra midler selv kan beslutte, om der skal
ydes økonomisk kompensation til med-

lemmer af sektionsstyrelsen. Tilskudsniveauet er endvidere begrundet i, at denne
sektion ikke har tilknyttet tillidsrepræsentanter og derfor ikke herfra tilføres
midler til tværgående aktiviteter.
Som kompensation for studentermedlemmernes lave kontingentsats er det årlige tilskud til sektionens medlemmer fastholdt på 75 kr. pr. medlem pr. år.
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DANSK PSYKOLOG FORENING
Budget for årene 2014-2016
Realiseret
2013
Kr.

Budget
2014
Kr.

Budget
2015
Kr.

Budget
2016
Kr.

Primære indtægter:
Kontingenter
45.481.628
46.776.455
47.950.660
48.909.673
Administrationsindtægter
475.028
440.000
440.000
448.800
Videredebiterede konfliktomkostninger
774.650
800.000
800.000
816.000
				
Primære indtægter i alt
46.731.306
48.016.455
49.190.660
50.174.473
				
Sekundære indtægter:
Resultat af Psykolog Nyt
-96.252
0
0
0
Resultat af Kursusvirksomheden
350.953
200.000
200.000
200.000
				
Sekundære indtægter i alt
254.701
200.000
200.000
200.000
				
46.986.007
48.216.455
49.390.660
50.374.473
Omkostninger:
Generalforsamling/Årsmøde mv.
179.408
1.400.000
275.000
280.500
Lønkompensation formand
889.436
923.470
936.636
955.369
Transport/logi m.m. formand
100.568
110.000
110.000
112.200
Honorar til bestyrelsen
743.084
400.000
400.000
408.000
Formandskollegiet
50.646
50.000
50.000
51.000
Forretningsudvalg
15.977
24.000
24.000
24.480
Kompetenceudvikling af bestyrelsen
0
300.000
300.000
306.000
Bestyrelsesmøder og seminarer
240.265
403.000
403.000
411.060
				
Foreningens ledelse i alt
2.219.384
3.610.470
2.498.636
2.548.609
				
Bestyrelsens rådighedssum
683.561
900.000
900.000
918.000
				
Bestyrelsesvedtagne aktiviteter i alt
2.902.945
4.510.470
3.398.636
3.466.609
				
Udvalg, arbejdsgrupper og fagnævn
2.837.042
3.138.683
3.167.992
3.231.352
Specialistudd. - udvalg og adm.
695.791
845.904
862.231
879.476
Projektorganisation
0
1.192.633
1.202.721
1.226.775
Kursusudvikling
0
100.000
100.000
102.000
Etiknævn/Sygesikring
992.215
970.448
975.552
995.063
Tillidsmandsinstitution (inkl. AKUT-bidrag)
-96.974
166.085
99.271
101.256
Sektioner
793.969
886.660
886.660
904.393
Regioner
558.575
621.700
621.700
634.134
Faglige selskaber
792.024
919.000
919.000
937.380
				
Foreningens organer i alt
6.572.642
8.841.113
8.835.127
9.011.830
				
Kandidatmodtagelse
73.113
160.000
160.000
163.200
SAK / EFPA / IUPsyS
383.276
406.125
414.000
422.280
AC-medlemskab
1.102.228
1.080.000
1.100.000
1.122.000
Andre medlemsskaber og forsikring
179.139
246.500
251.500
256.530
				
Andre aktiviteter i alt
1.737.756
1.892.625
1.925.500
1.964.010
				
Undersøgelser og pjecer
31.424
265.000
265.000
270.300
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DANSK PSYKOLOG FORENING
Budget for årene 2014-2016 (fortsat)
Realiseret
2013
Kr.

Budget
2014
Kr.

Budget
2015
Kr.

Budget
2016
Kr.

Administrationsomkostninger				
Personale
22.314.753
24.748.724
25.359.007
25.866.187
Kontorhold
1.147.816
1.138.500
1.139.000
1.161.780
Lokaler inkl. kantine
4.759.837
5.052.653
5.149.901
5.252.889
				
It-omkostninger
1.117.787
1.150.000
1.150.000
1.173.000
It-anskaffelser
332.355
275.000
250.000
255.000
Større inventar
148.118
100.000
100.000
102.000
Advokat/Revision
204.709
265.000
265.000
270.300
Andre omkostninger
123.556
123.000
123.000
125.460
				
Administrationsomkostninger i alt
30.148.931
32.852.887
33.535.908
34.206.626
				
Omkostninger i alt
41.393.698
48.362.085
47.960.171
48.919.374
				
				
Resultat før afskrivninger og finansielle poster
5.592.309
-145.630
1.430.489
1.455.099
				
Afskrivninger, it-udstyr og udvikling
1.069.059
1.300.000
1.300.000
1.326.000
Afskrivninger, anlæg og maskiner
377.235
500.000
500.000
510.000
				
Afskrivninger, i alt
1.446.294
1.800.000
1.800.000
1.836.000
				
Finansielle poster
14.605
15.000
15.000
15.000
				
				
Resultat før skat
4.160.620
-1.930.630
-354.511
-365.901
				
Skat af årets resultat
30.032
0
0
0
				
				
Årets resultat
4.130.588
-1.930.630
-354.511
-365.901
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GF-2014
eventuelt

14.

Eventuelt
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