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Forord

For 35 år siden, i 1947, samledes næsten alle landets psykologer, 55
i alt, for at danne en forening. Dansk Psykologforening.
35 år senere opstår ønsket om at markere et jubilæum. Det kan gøres
på mange måder. Arsagerne til at gøre det med denne bog, hvor de
gamle formænd beretter, er flere.
Den vigtigste er nok, at den voldsomme og hastige tilvækst af nyuddannede og arbejdsområder og de brud, der er sket med gamle fagtraditioner, især gennem 1970erne, har efterladt et historisk tomrum.
Den mere jævne vækst, som gør det muligt for en generation at give
erfaringer videre til den næste, kender vi alt for lidt til. Mulighederne for at forstå, hvad der har bragt os til, hvad vi er i dag, er få.
Historie og erfaringer kan beskrives på mange måder.
Dansk Psykologforening er i den ret enestående situation, at alle
tidligere formænd stadig er aktive og medlemmer. Det var derfor
oplagt at rette henvendelse til dem. Alle sagde ja, selv om opgaven
var svær, bl. a. fordi der mangler meget af det ældre arkivmateriale.
Deres betingelse for at sige ja var dog, at hensigten med bogen ikke
var at skrive historien, men i stedet med bred pensel at male stemninger, begivenheder, og det har de så gjort.
Selv om forfatterne hver især nævner mange forbehold, er det alligevel min opfattelse, at der med denne bog er skabt et vigtigt bidrag
til foreningens kulturhistorie. Jeg tror og håber, at bogen kan medvirke til stærkere og bedre arbejde med alle de problemer, foreningen
står over for at skulle løse i år og fremover.
Jeg skal til slut takke H. Chr. Rasmussen og Per K. Larsen for deres
redaktionelle arbejde samt Birger Hjørland for udarbejdelse af oversigterne sidst i bogen. Foreningen udsender en supplerende litteraturoversigt udarbejdet af Birger Hjørland sommeren 1982.

Jytte Freisleben
Hvis læsningen i øvrigt inspirerer til supplementer o.s.v., er man
meget velkommen til at skrive indlæg til Dansk Psykolognyt

Jesper Piorander
1947-52

En dag i foråret 1948- tror jeg nok, det var- blev Psykologforeningen opmærksom på en annonce. Den var indrykket af Psykiatrisk
Hospital i Risskov og gik ud på, at man søgte en psykolog, der kunne
være til rådighed ved testningsarbejde og andet lignende psykologisk
arbejde i halvdelen af arbejdstiden, og i den anden halvdel af tiden
skulle denne psykolog så arbejde som sekretær på samme hospital.
Det mente vi i Psykologforeningen ikke kunne hænge helt rigtigt
sammen; der måtte formentlig bestå en eller anden mangelfuld viden
om, hvad en psykolog var, og hvad en psykolog kunne bruges til,
når man fra officiel side kunne opslå en annonce, der i den grad
blandede forskellige stillinger sammen. Vi skrev derfor tillederen af
hospitalet, professor, dr. med. Erik Strømgren, og forklarede ham,
hvilken uddannelse en psykolog havde fået ved Københavns Universitets nyligt oprettede pædagogisk-psykologiske studium, og hvad en
psykolog kunne arbejde med. Det blev et temmelig langt brev, bl. a.
med en grundig forklaring om de krav, der måtte stilles til at anvende intelligensprøverne. Strømgren svarede særdeles elegant og skærende ironisk med at takke for, at han var blevet belært om, hvordan
man rettelig gjorde brug af Binet-Sirnon prøven, som han havde kendt
lige siden 1920rne. I øvrigt ønskede han lige at gøre opmærksom på,
at stillingsopslaget var ment som en begyndelse til at ansætte psykologer inden for det psykiatriske område, noget, som både han og l. reservelægen, dr.med. Villars Lunn, var særdeles interesseret i.
Hvis man var i stand til at se bort fra den uheldige ordlyd af opslaget, var meningen altså god nok. Sagen endte da også heldigt med,
at engang i maj måned sad Villars Lunn hjemme hos mig, og vi forhandlede i al fredsommelighed om, hvordan vi kunne få en psykologstilling oprettet ved Risskov. Det lykkedes, og jeg går ud fra, at
sekretærfunktionerne i øvrigt er blevet varetaget på bedste måde af
andre dertil kvalificerede.
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Denne episode viser tydeligt, hvordan situationen var i begyndelsen
af Dansk Psykologforenings historie.
Foreningen blev som bekendt stiftet i 1947, umiddelbart efter den
afsluttende eksamen for det første store hold, som var blevet uddannet ved det pædagogisk-psykologiske studium på Københavns Universitet, i alt 47. Et halvt år forinden var der kommet 8 cand. psych.er.
Tilsammen med en halv snes magistre i psykologi udgjorde disse få
mennesker alt, hvad der var af psykologer i Danmark tre år efter, at
det pædagogisk-psykologiske studium var oprettet. Medlemstallet i
1947 var 55, og det betød, at næsten alle psykologer var medlem af
foreningen. En god skik, som kunne opretholdes adskillige år igennem, ikke mindst fordi der ikke var flere, end at alle kendte hinanden, og hvis en eller anden ikke rigtig kunne finde ud af at være
medlem af Psykologforeningen, var det en naturlig sag for formanden at kontakte vedkommende og presse på: Det gjaldt om, at vi alle
stod sammen o.s.v., o.s.v., der var nok af gode argumenter.
Medlemmerne var typisk folk, som foruden at være cand. psych.er
havde en anden uddannelse. Mange var læreruddannet, nogle var børnehavelæreruddannet, og en enkelt eller to var gået direkte fra studentereksamen ind til studiet. Det alt overvejende antal var altså rekrutteret fra det pædagogiske arbejdsområde.
Nu stod man så pludselig der med en akademisk uddannelse, var
cand. psych., og hvad så? For nogle var der tale om at blive skolepsykologer (for øvrigt ikke så mange igen). Men hvad med resten?
Hvor kunne de finde arbejde? Og hvis de kunne finde arbejde af
psykologisk art, hvad skulle de så have for det? Ville man så lønne
dem i overensstemmelse med, hvad andre akademikere blev aflønnet
med? Eller ville man trykke dem lønmæssigt med henvisning til, at
de jo blot havde gennemgået »dette lille treårige eftermiddagskursus
på Frue Plads«? Desværre var det ikke ualmindeligt at høre det pædagogisk-psykologiske studium omtalt på den måde blandt de selv samme akademikere, som sad rundt omkring i sikre stillinger.
Det var derfor, Psykologforeningen blev oprettet. FormJ/et var at
skabe en fagforening. Foreningen skulle vel nok også tage sig af pæne
og nydelige forhold som at styrke psykologiens stilling i samfundet
og den slags, men den skulle først og fremmest arbejde for at styrke
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psykologernes plads i samfundet arbejdsmæssigt og lønmæssigt. Det
har helt fra starten været oplagt, at Dansk Psykologforening skulle
være en fagforening, tilmed gerne en stærk fagforening.

Et kort mål - og et langt
Vi stod dengang uden fastlagte arbejdsområder og uden tradition
inden for psykologerhvervet Der var mange, som meget gerne ville
skabe traditioner for os, og det gjorde de i høj grad ud fra manglende kendskab til psykologers uddannelse og virke. Ejendommeligt
nok gik deres overvejelser altid i retning af, at vi ikke var rigtige akademikere, og at vi selvfølgelig ikke burde have samme løn som akademikere. Der var faktisk ingen, som gik i modsat retning. Derfor var
det også sådan, at fagforeningen måtte have både et kort og et langt
mål.
Det korte mål var simpelthen, at psykologer kunne blive anerkendt
som akademikere. Det blev der arbejdet på med det samme, og det
var ikke noget mål, som blev nået hverken let eller hurtigt. Det viser
Perchs beskrivelse.
Der var to fronter, vi var nødt til at arbejde på med henblik på at få
den fornødne anerkendelse. Den ene front var blandt andre akademikere, og det viste sig at være yderst besværligt, fordi mangfoldige
fra »vores egen side« rynkede på næsen ad os. Hvad var vi egentlig
for nogle? Hvad kunne vi gøre? Var vi overhovedet i stand til at
tænke videnskabeligt, endsige producere noget videnskabeligt? Var
psykologien ikke blot en eller anden lille underafdeling under filosofien, således som det fremgik bl. a. af forelæsningerne til filosofikum? Endnu var Scherfigs »Idealister« ikke udkommet med sin rørende skildring af Psykologisk Laboratorium, men den beskrivelse, som
Scherfig har givet, passede i mange henseender til den misforståede
opfattelse af, hvad en psykolog var. På den anden front var det nødvendigt over for andre instanser, især embedsmænd inden for den
offentlige sektor, at gøre opmærksom på, at vi var akademisk uddannet, og at der var nogle ganske bestemte ting, vi havde viden om. Vi
vidste bl. a. noget om psykologi, og det var ikke almindeligt, at folk
kendte ret meget til det på det tidspunkt. Vi kunne også bruge psykologien i et praktisk arbejde inden for den offentlige sektor, og her var
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det da indlysende for os at pege på, at den offentlige sektor gennem
en årrække havde anvendt psykologisk bistand inden for skolen. Det
var udgangspunktet, og det var der, det store arbejdsfelt indtil videre
måtte ligge. For der var der en vis forståelse for, at psykologer kunne
hjælpe med til at overvinde problemer inden for skolen og til at
videreudvikle skolen i en retning, der passede til forudsætningerne
hos de børn, som er skolens klientel.
Det lange mål var så netop at udvide arbejdsområdet for psykologer.
Ved igen og igen at gøre opmærksom på, hvad psykologer kunne bruges til, kunne vi pege på, at ikke blot skolen havde behov for og
fordel af at benytte sig af psykologisk arbejdskraft, men også andre
offentlige sektorer. Her sigtede vi naturligt mod hospitalsområdet,
bl. a. fordi vi jo vidste, at der blev foretaget psykologiske undersøgelser inden for hospitalsområdet, men meget ofte ved lægeligt uddannet
arbejdskraft, som ikke på forhånd havde megen indsigt i psykologien.
Der var andre områder, som kunne trænge sig på med henblik på at
få psykologer ansat. Et oplagt område var kriminalforsorgen; lige så
oplagt var børneforsorgen som et område beslægtet med skolen. Stort
længere kunne vi nok ikke se lige i øjeblikket. Der kunne jo være
tale om endnu et felt, nemlig det private erhverv; det var en højst
usikker ting at skulle gå ind i, og tanken om, at en psykolog skulle
kunne ernære sig ved at nedsætte sig som psykolog, stod nok for os
som noget, der mest lignede en grille. Hvem ville benytte en psykolog, når man ikke vidste, hvad en psykolog var for en?

Styrken indadtil og udadtil
Det gjaldt derfor meget om for os få, som var foreningen, at holde
sammen og at styrke hinanden.
Indadtil var det relativt nemt at få opfyldt dette, netop fordi alle
kendte hinanden. Der var ingen problemer med at kontakte folk, og
der var heller ingen problemer med, hvem man nu i en given situation kunne søge råd hos, bl. a. hvis man som nyansat psykolog inden
for fængselsvæsenet pludselig stod over for det mærkværdige at skulle
tage nogle læseprøver. Det havde man nok prøvet lidt af under studiet, men her gjaldt det, det var en afgørelse, der skulle træffes. Hvor
kunne man så hente hjælp? Det ordnedes ved at ringe til en af de

6

skolepsykologer, som man kendte fra studiet, og sige: Jeg har glemt,
hvordan man skal gøre dette, kan du ikke godt manuducere mig i det?
En anden meget væsentlig ting, som foreningen tog op med det samme, var psykologers videreuddannelse. Det er muligt, at psykologer i
dag vil trække lidt på smilebåndet ad, hvad det var, vi præsterede
som videreuddannelse. Det var i al enkelthed et kursus i Rorschachtestning. Det blev oprettet i 1948 og bestod indtil 1952, og baggrunden for at oprette det var den ganske enkle, at vi i 1947 stod uden
kendskab til meget store dele af den kliniske psykologi. Vi kunne ikke
få ret meget kendskab til den, fordi vi ikke endnu - så kort tid efter
den anden verdenskrig- havde fået kontakten til og bøgerne fra andre
lande. Vi vidste simpelthen ikke, hvad der foregik rundt omkring,
bortset fra enkelte ting, og en af de ting, vi vidste noget om, var Rorschachs test. Kurset var en videreuddannelse inden for det kliniske
felt, som vi måtte lægge så megen vægt på, at foreningen ikke alene
oprettede dette kursus for medlemmerne, men også lavede en officiel
blanket, der meddelte, at man havde gennemgået kursus på tilfredsstillende vis. Rorschach-kursus var en løftestang for foreningens
medlemmer, et konkret tegn på, at psykologer ikke alene mente, de
havde en akademisk uddannelse, men også mente, at denne uddannelse skulle udbygges gennem videreuddannelse, et synspunkt, som jo
til stadighed er blevet opretholdt.
Og den næste ting, som blev sat i værk meget hurtigt, var et medlemsblad. Det er aldrig nemt at begynde sådan noget, men vi foregøglede os ikke, at vi nu skulle have et stort blad, der indeholdt en
række dyre betragtninger over psykologien som videnskab og de metoder, man skulle anvende; vi ønskede blot et simpelt informationsorgan. Det blev da også til et par duplikerede sider; det vigtigste i
den henseende var måske nok, at vi i bestyrelsen fra starten sagde:
Det er bestyrelsesarbejde at skrive til bladet; men det er ikke bestyrelsesarbejde at duplikere og udsende, det må vi lægge ud til et bureau. Det gjorde vi så og bad i øvrigt også bureauet om at lave et
passende hoved, der hed »Dansk Psykologforenings Meddelelser«.
Jeg kan huske skuffelsen hos den brave mand, der sørgede for duplikeringsarbejdet og udsendelsen af meddelelser, da vi blankt kasserede
hans udkast, som var et felt, hvori der stod ordene »Dansk Psykologforenings Meddelelser«, men de var omkranset af en eller anden
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blomsterranke. Den fjernede vi. Vi mente ikke rigtig, det passede til,
hvad vi for tiden var nødt til at slås for.
Og til sidst: Vi havde allerede fra starten forbindelse til de nordiske
psykologforeninger, måske ikke mindst fordi det første nordiske psykologmøde blev afholdt i Oslo i 1947, og der havde flere af os som
nybagte cand. psych.er lejlighed til at få kontakt med psykologer fra
Finland, Norge og Sverige. Det førte videre i planerne om at få oprettet et fællesnordisk tidsskrift, og det var danskerne, der var de mest
aktive. Det var meningen, at Nordisk Psykologi dels skulle være et
fælles informationsorgan, dels skulle være det sted, hvor vi kom frem
med forskningsresultater - efterhånden. Det medførte lange forhandlinger på nordisk plan, inden Nordisk Psykologi endelig kunne udkomme i 1949. Det kan måske være af interesse at meddele, at de
afgørende forhandlinger omkring Nordisk Psykologi ikke foregik her
eller i Norden, men derimod ved en samtale uden for den tidligere
tjekkoslovakiske præsidents sommerresidens uden for Prag. Forhandlingerne foregik mellem Norsk Psykologforenings daværende formand
Ase Gruda Skard og mig. Hvad skulle tidsskriftet hedde? Jeg foreslog ordet Nordisk Psykologi, Ase Gruda Skards svar herpå var: Ja,
når det er noget med nordisk og et eller andet bagefter, så er det
altid enten Danmark eller Sverige, der foreslår det. Det var ikke bittert ment, men da vi senere skulle gøre rede for, hvilke sprog vi uden
videre kunne anvende i Nordisk Psykologi, og hvad der måtte betales
ekstra for, var vi nær ved at skabe vanskeligheder. Trykkeriet forlangte 10 pct. tillæg, hvis der var tale om fremmedsprog, finsk eller nynorsk. Det tog vi som en vittighed, der var værd at nævne over for
Ase Gruda Skard, men på det tidspunkt var spørgsmålet om nynorsk
så brændende i Norge, at hun slet ikke kunne se det morsomme i det,
og vi måtte bruge nogen tid på at genoprette det gode forhandlingsklima.
Udadtil skulle vi jo styrkes. Det var det mest nødvendige.
Her havde vi to store fordele. Den ene bestod i, at praktisk taget alle
psykologuddannede var medlemmer af foreningen, og den anden var,
at alle medlemmer havde akademisk uddannelse. Netop dette viste sig
at være afgørende i forhandlinger senere hen, både omkring arbejdsvilkår, men sandelig også omkring lønforhold. At vi kunne henvise
til, at vi i foreningen kun havde medlemmer med akademisk uddan-
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nelse, og at der ikke fandtes andre end sådanne uddannede i foreningen, det viste sig at være en styrke, netop fordi det kom overraskende
for folk, der ikke kendte særlig meget til psykologer. »Psykolog« var
et uklart og underligt begreb, som man kunne bruge om næsten alt
muligt, også ind imellem om andre, der kaldte sig psykologer, men i
hvert fald ikke uddannelsesmæssigt havde denne kompetence. Det var,
hvad folk kendte til psykologer. Det viste sig gang på gang, at når vi
fremførte vores »akademiske argument« i en lønforhandling, blev
modparten tavs og eftertænksom. Det var, som om et væsentligt argument var gledet modparten af hænde.
I den forbindelse kan nævnes en lille ting, som vel i dag kan virke
som noget, man smiler ad. Men faktisk gjorde vi os en anstrengelse
for at blive optaget i telefonvæsenets fagbog under rubrikken »Psykologer«. Vi forsøgte simpelthen på den måde at få en slags eneret
eller en mønsterbeskyttelse af navnet psykolog. Vi havde nogle diskussioner med Københavns Telefonaktieselskab om, hvorvidt vi kunne optages eller ej; det kunne vi godt blive, men vi kunne ikke forhindre, at andre, som ville finde på at benytte navnet psykolog, også
blev optaget der. Vi tog chancen, fik indført denne rubrik i fagbogen,
og hvis man gør sig den ulejlighed at se den igennem, vil man se, at
de psykologer, der står der, næsten alle er akademisk uddannede. Det
var et af de små skridt frem, som man sidder og glæder sig over lige
i øjeblikket. Om det kom til at betyde noget, kan vi faktisk ikke vide
den dag i dag, men det er et eksempel på, hvad vi også måtte gøre
for overhovedet at styrke vores position udadtil og dermed os selv.
En anden, mindre sag var alvorligere. Der var enkelte personer herhjemme, som havde beskæftiget sig med psykologi gennem en årrække, som afgjort måtte anses for at være autodidakter, men som var
almindelig anerkendt som dygtige folk. De havde ikke kunnet få den
fornødne officielle uddannelse, simpelthen fordi den ikke eksisterede,
men rent faktisk arbejdede de inden for det psykologiske felt. Det
varede ikke så forfærdelig længe, inden der på bestyrelsens bord (det
vil sige mit spisebord) lå nogle ansøgninger om optagelse i Psykologforeningen fra disse, ganske vist få, personer. Det var et spørgsmål, som blev diskuteret meget i bestyrelsen. Vi kunne på den ene
side godt se, at disse personer havde kvaliteter, som mange uden
videre ville anerkende. På den anden side søgte de optagelse i vores
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dig. Det protesterede foreningen officielt imod. Jeg havde det ubehagelige hverv at skrive spidsartiklen i Dansk Psykologforenings
Meddelelser, hvor vi klart undsagde, at man bar sig sådan ad. Den
pågældende, som det måtte gå ud over, var naturligvis ked af det,
men der var for os i bestyrelsen i Psykologforeningen ingen som
helst tvivl om, at vi var nødt til at sige fra over for sådan noget, uanset om den pågældende så blev færdig senere med sin akademiske
uddannelse. Den anvendte fremgangsmåde ved stillingsopslaget var
at forhindre foreningen i at skaffe sine medlemmer de arbejdsmuligheder, der var tiltænkt dem i kraft af den uddannelse, de havde fået.
På et andet felt havde vi også problemer, og det var nok alvorligere,
idet dette drejede sig om det skolepsykologiske område, som jo i forvejen var det område, hvor de fleste psykologer på den tid arbejdede.
Der blev i 1949 forberedt en lov om folkeskolens styrelse og tilsyn,
hvori der stod, at der skulle være skolepsykologisk assistance til rådighed i ethvert amt. Af bemærkningerne til loven og af forhandlingerne
i folketinget fremgik det, at man havde tænkt på oprettelsen af skolepsykologiske kontorer uden at fastlægge på forhånd, hvilke personer
der kunne blive ansat ved kontorerne. Her lå det nu sådan, at der
gennem en årrække havde været afholdt kurser af fortrinsvis kortere
varighed, dels af lærerhøjskolen, dels arrangeret på anden vis. Ved
disse kurser havde man givet lærere en lidt videregående uddannelse
inden for specielt den pædagogiske psykologi, men ikke på nogen
måde den brede viden om psykologiske forhold, som det pædagogiskpsykologiske studium kunne give. En række af disse folk, der var uddannet gennem denne kursusvirksomhed, arbejdede som skolepsykologer, og vi måtte nu fra foreningens side se i øjnene, at der ville
kunne blive et vældigt slagsmål mellem disse kursusuddannede lærere
og de foreningsmedlemmer, som var cand. psych.er ved siden af at
være lærere. Hvem skulle have stillingerne?
Det medførte bl. a., at bestyrelsen mødte op hos daværende undervisningsminister Hartvig Frisch for at understrege betydningen af, at de
skolepsykologiske kontorer blev udbygget med den bedst mulige ekspertise, og det var jo naturligvis efter vores formening cand. psych.er.
Hartvig Frisch spurgte omgående, da vi havde forelagt problemet for
ham: Har De læst folketingets forhandlinger? Det havde vi heldigvis,
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og derefter kunne vi fortsætte samtalen. Ikke med noget opmuntrende
resultat for foreningen, idet Hartvig Frisch meget rigtigt pegene på, at
der ikke var politisk dækning for at komme igennem med et forslag
om, at skolepsykologer foruden at være lærere også skulle være cand.
psych.er. Man valgte den blødere formulering, således at de personer,
som i forvejen arbejdede som skolepsykologer, kunne fortsætte dermed til trods for, at deres uddannelse ikke var på højde med, hvad
der rettelig burde være krævet på det tidspunkt. Det højeste, vi kunne
opnå, var et tilsagn fra ministeren om, at man naturligvis fra falkeskoledirektoratets omrilde gerne ville se velvilligt på, at lærere, som
også var cand. psych.er, søgte ind til de skolepsykologiske kontorer.
Besøget hos ministeren fik næppe megen betydning, men hvad der er
værd at fremhæve, er, at denne lille forening var meget energisk i sin
opfølgende virksomhed og var parat til at slås for både det korte og
det lange mål.
Det gjorde vi så også på det næste område udadtil: Lønnen. Problemet var: Hvad skal vi have? Kan vi få akademikerløn? Og som nævnt
i eksemplet fra Risskov var det ikke meningen, at vi skulle have akademikerløn.
Den sag fik vi bragt i orden, men der var andre sager, som viser,
hvor besværligt det kunne være. På et vist tidspunkt, vist nok i 1948,
havde foreningen forhandlinger med Københavns kommunes hospitaler. Det var spørgsmålet om at antage en psykolog til at udføre Rorschach-testning. Hvilken timeløn skulle der gives for dette honorarlønnede arbejde? Vi havde i foreningen på forhånd gennemarbejdet
dette og havde fundet frem til en timeløn, der svarede til arbejdets
omfang set i relation til den akademiske lønramme. Det var noget, vi
måtte gøre på egen hånd, der fandtes ikke nogen Akademikernes Centralorganisation, der var ikke engang en samlet organisation for akademikerne. Vi forelagde vores krav for hospitalsvæsenet, og det skulle
de så se nærmere på. Da jeg nogle dage senere kom til forhandling
på Københavns Kommunehospital med kontorchefen der, fik jeg at
vide, at den timeløn, vi havde beregnet for en Rorschach-prøve, var
for højt ansat. Jeg spurgte, hvordan man havde fundet ud af det. Ja,
det havde man fået oplyst, sagde kontorchefen, og da jeg pressede
på, fik jeg at vide, at man havde spurgt en psykiatrisk overlæge i
København (som tilfældigvis også var medlem af Borgerrepræsen-
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tationen) - det var ham, der havde udtalt, at timelønnen var for høj.
Så blev jeg ærligt og oprigtigt gal i hovedet og svarede tilbage, at
kontorchefen kunne hilse den pågældende overlæge og sige, at det
her havde han ingen forstand på. Det vidste vi derimod besked med
i kraft af dem, der arbejdede med Rorschach-testen, og derfor måtte
vi fastholde det krav, vi havde fremsat. Jeg ved ikke, hvad der gjorde
mest indtryk på kontorchefen, om det var, at jeg tydeligvis blev gal
i hovedet, eller om det var, fordi det var et ganske rimeligt krav, vi
fremsatte. I hvert fald opnåede vi her en af de mange små sejre med
henblik på lønforholdene, som også hører med til at tegne billedet
af en fagforening i vækst.
Ikke helt så godt gik det, da man rundt omkring oprettede småbørnsrådgivninger og der skulle have et team bestående af en læge, en
socialrådgiver og en psykolog. Der måtte jeg igen til lønforhandlinger med Københavns kommune, denne gang ved formanden for Sundhedskommissionen. Til min store overraskelse viste det sig, at ikke
alene Psykologforeningen, men også socialrådgivernes fagforening
var indkaldt til samme møde, hvor vi altså samtidig skulle sidde og
forhandle løn. Det nægtede jeg, og de to repræsentanter for socialrådgiverne, der var mødt frem, blev yderst pikeret, men endte med
at trække sig tilbage, således at formanden for Sundhedskommissionen og jeg i enrum kunne forhandle løn for psykologerne. Jeg fremsatte kravet om en aflønning, der så afgjort lå i overkanten af, hvad
vi troede, vi kunne få, idet vi havde skelet til, hvad de læger, der
skulle arbejde ved småbørnsrådgivninger, ville få. Så så formanden
lidt medlidende på mig og sagde: J amen, De må da kende det 11.
bud? Det gjorde jeg ikke, og så oplyste han mig kort og godt om,
at det hedder: Læger skal altid have mere end andre. Det var nu hans
erfaring, og det måtte vi rette os efter, og det blev også resultatet.
For at runde dette af med en opmuntrende ting er det på sin plads at
nævne, at et af de steder, hvor man var interesseret i at ansætte psykologer og benytte sig af psykologer, var inden for børneforsorgen,
som det hed dengang. Mellem 1947 og 1950 var den daværende kontorchef, senere direktør for børneforsorgen Holger Horsten på studierejse til Sverige og fandt derved ud af, hvordan man med fordel
kunne anvende psykologisk arbejdskraft ved bl. a. behandlingshjem.
Han var direkte interesseret i at få dette nye folkefærd placeret godt
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i børneforsorgen med henblik på at få en væsentlig bedre hjælp til
det vanskelige klientel, man havde, og han gjorde en kraftig indsats
for at få ansat psykologer, en indsats, som resulterede i, at netop dette
område blev blandt de første, som virkelig skabte nye arbejdspladser
for psykologer.
Det er muligt, at læseren ikke har bemærket det, men lønforhandlinger dengang foregik meget ofte ved, at formanden alene drog af sted
til dem. Bevares, efter intense drøftelser i bestyrelsen og med udmøntning af retningslinjer, men alligevel - at vi turde!

Det daglige foreningsarbejde
Jeg har siddet og kigget på beslutningsreferatet for generalforsamlingen 1982 og er dybt imponeret. Foruden en stor bestyrelse og med et
sekretariat bag sig, der bor i foreningens eget hus, kan man også
overkomme at stille en generalforsamling på benene, hvor man vælger
ikke mindre end fire dirigenter og fem medlemmer af forslagsarbejdsgruppen. Det er dog utroligt, at så mange kan impliceres i alt dette,
når jeg tænker tilbage på, hvor primitivt vi andre måtte starte. Der
var en bestyrelse på tre medlemmer: en formand, en sekretær og en
kasserer. Kontingentet var ikke stort, jeg tror nok, det var 15 kr. årlig
i begyndelsen. Bestyrelsesmøderne blev holdt rundt omkring i hjemmene, meget ofte hos formanden, det var hyggeligt at mødes, og det
var arbejdsomt.
Og når så folk endelig var gået, ja, så sad formanden tilbage med det
arbejde, der så skulle udføres. Der var spørgsmålet om at skrive til
Meddelelser. Hvor fik man en skrivemaskine fra? Det var ikke noget,
man bare uden videre kunne gå hen og købe, og foreningen havde i
hvert fald ikke råd til at anskaffe en. Det endte såmænd med, at en
rar onkel lånte mig en skrivemaskine. Der var også telefonkontakter,
som skulle passes, og det var i bogstaveligste forstand hen om hjørnet
og ned til kiosken og benytte telefonen der, så at andre kunder i
kiosken levende kunne følge med i, hvilke problemer Psykologforeningen i øjeblikket havde under behandling. Kioskejeren var i hvert
fald fuldt informeret; telefon var jo heller ikke noget, man kunne få
dengang uden videre, rent bortset fra at hverken formanden eller foreningen havde råd til at anskaffe en sådan.
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Og det gik skidt og langsomt med at skrive på maskine, det var efter
det berømte »enfinger-system« med skrivemaskinen uhensigtsmæssigt
placeret på spisebordet. Der gik ret lang tid, inden foreningen havde
så mange medlemmer, at der var råd til at ansætte en sekretær nogle
få timer om måneden. Vi fandt frem til formandens søster, der i forvejen var kontoruddannet og arbejdede som sekretær, og hun indvilligede i at komme en aften om ugen og skrive de skrivelser, der skulle
skrives, og som en meget væsentlig ting foruden at sørge for at holde
orden i alle papirerne, så alt blev bragt på plads, efter at det var katalogiseret. Det var en stor dag, da foreningen kunne gå ud og købe sit
første jalousiskab, som blev transporteret hjem til formandens bolig,
så alle foreningens papirer blev opbevaret forsvarligt.
Det er ikke for at fremhæve, hvor besværligt det kunne være, for sådan tror jeg ikke hverken formanden eller bestyrelsesmedlemmerne
følte det på det tidspunkt. Vi var optaget af de aktuelle problemer,
og vi var ivrige efter at få løst dem. Selvfølgelig kunne alting ikke
gå let, selvfølgelig var der arbejde, der skulle gøres, og det blev gjort
af hele bestyrelsen. Ingen undslog sig, jeg mindes de mange bestyrelsesmøder og de lange og undertiden heftige diskussioner med megen
stor glæde og med megen taknemmelighed over for de medlemmer,
der ofrede deres tid til fordel for foreningen gennem dette arbejde
i bestyrelsen.
Men det er for at understrege, at foreningen startede beskedent og
primitivt. Meget få af os havde nogen som helst erfaring i foreningsarbejde, endnu færre omkring fagforeningsarbejde, og vi måtte bogstavelig talt stampe den fornødne viden op af jorden. Det blev så
gjort, og under forhold, som vel i dag tegner sig som næsten uforståelige, når man ser på, hvordan en stor forening kan fungere.
Det viste sig da også netop ved generalforsamlingerne, de blev afholdt
rundt omkring, på Psykologisk Laboratorium og i andre universitetslokaler, hvor vi nu kunne finde dem, helst uden at vi skulle betale
noget for at bruge dem. En generalforsamling var overstået på en
aften, og fremmødet var stort, jeg vil tro, at mødeprocenten lå på
50-70. Beretningen kunne gøres kort, regnskabet endnu hurtigere.
Der kunne være principielle problemer at drøfte som bl. a. det nævnte
med henblik på ansættelse af skolepsykologer. Der kunne også være
andre stridsspørgsmål som f. eks., hvem der var berettiget til at ud-
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og firmaen ind imellem troede, at psykologer var en slags troldmænd,
der ved hjælp af forskelligt testmateriale kunne fremtrylle besked om
alt muligt vedrørende individets personlighed. Ikke så helt sjældent
kunne man dengang træffe folk, som anså psykologisk testning for
en slags spændende selskabsleg, der kunne være forfriskende underholdning.
Derfor var det så meget mere nødvendigt for foreningen og for dens
bestyrelse at fastholde, at psykologer var et folkefærd, som arbejdede
sagligt og på videnskabeligt grundlag, og som faktisk kunne gøre
nytte inden for de områder, man nu anvendte dem på, heldigvis betydeligt flere områder, end det var forudset i sin tid i bekendtgørelsen
om det pædagogisk-psykologiske studium. Psykologer begyndte simpelthen at brede sig i samfundet.
Og der var ikke rigtig grund til at se på psykologer og psykologien,
sådan som det er citeret i et tidligt nummer af Dansk Psykologforenings Meddelelser: »Psykologi er læren om det, som vi alle ved, sagt
i et sprog, som ingen af os forstår« (Storm P.) .
Sådan er det ikke mere, vel ?
Jesper Piorander
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Poul W. Perch
1952-1957

Man har ligesom vænnet sig til at se de første 15 år af foreningens
levetid i femårsperioder, blandt andet fordi de tre første formænd
hver beklædte formandsposten i fem år.
Det er dog ikke sådan, at årene 1952-57 med afsæt fra den første
periode fremtræder som en selvstændig periode med sine egne nye
karakteristika.
Den periode, der her skal berettes om, bygger naturligvis på de første
fem år og på den grundlæggende indsats, der blev gjort under foreningens første formand.
Foreningens arbejdsform, de fremtrædende holdninger og intentioner
var stort set de samme, og de fundamentale problemer, som en ny
og lille (157 medlemmer i 1952) forening var stillet overfor, fandt
ikke deres løsning i løbet af fem eller ti år.
Der var altså tale om en naturlig videreførelse.
Det var en videreførelse med hensyn til arbejdsformen, der for formands og bestyrelses vedkommende var en absolut con amore-ydelse.
Det var bestyrelsesmøderne i vore private hjem, begyndende om eftermiddagen, afbrudt af spisning og i bedste fald varende til midnat,
der var arnestedet for nye ideer og aktiviteter. Det var formandens
private skrivebord, der var udgangspunkt for henvendelser til medlemmerne og til myndigheder og arbejdsgivere.
Nyt var det dog, at bestyrelsen i 1952 udvidedes til syv medlemmer,
og at kontingentet sattes op til 50 kr. om året.
Det var en videreførelse af forhandlinger om ansættelser og løn,
hvor det ikke blot drejede sig om at opnå rimelige lønplaceringer,
men hvor det også var et spørgsmål om at finde arbejdsmuligheder
og være med til at udvikle og funktionsbeskrive stillinger, der ikke
hidtil havde eksisteret.
Det var også en videreførelse af kampen for at vinde anerkendelse af
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psykologfaget, for at få det placeret på linje med andre akademiske
fag - for dets prestige, om man vil.
Ofte var der tale om et langt perspektiv. Videreførelsen strakte sig
ud over den her skildrede periode.
Lønpolitisk nåedes der først afgørende resultater i 1961 og 1962.
Der vil vel også være dem, der mener, at hele problematikken om
psykologfaget og dets placering i en samfundsmæssig sammenhæng
først for alvor blev taget op i årene efter 1968.

Fagets placering og anerkendelse
Der er ovenfor talt om kampen for fagets prestige. Det var en væsentlig side af foreningens virksomhed i disse år. Nogle eksempler
skal nævnes.
Der blev sat ind på at skabe og udvikle en faglig presse, der omfattede ikke alene foreningsstof og artikler om den anvendte psykologis
arbejdsområder, men også videnskabelige publikationer både på dansk
og engelsk. Især hvad det sidste angår, tænkte vi også på fagets image
udadtil og i forholdet til andre akademiske fag. Vi fik vel næsten
skabt publikationsmuligheder, der oversteg danske psykologers publikationsbehov på dette tidspunkt.
Da den svenske rigsdagskammission vedrørende psykologistudiet i
1954 kom til København for at lære af danske erfaringer, masede vi
os ind og sørgede for, at kommissionen ikke kunne modtages officielt på Københavns universitet, uden at psykologforeningen var med.
Ved det fjerde nordiske psykologmøde i København i 1956, hvori
deltog 474 nordiske psykologer fra fem lande, sattes i denne henseende alle sejl til: Ærespræsidium med to universitetsrektorer og en
nobelpristager. Abningsmøde i universitetets festsal med prolog af
Piet Hein, ministertale og »Hellige flamme« sunget af studentersangerne. Udgivelse af efterladte papirer af Edgar Rubin. Aftenmøde
med foredrag af Niels Bohr og reception i æresboligen på Carlsberg.
Det gav i det mindste bonus i form af en overvældende presseomtale
af mødet og dets forhandlinger.
Man kan måske nu 26 år senere smile lidt af iveren efter så megen
akademisk pomp and circumstance og undre sig over, at der blev
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brugt så mange kræfter på at leve op til det traditionelle akademiske
system.
Hvis man smiler, bør imidlertid baggrunden for disse bestræbelser
retfærdigvis tages med i betragtning.
Uddannelsen på universitetet byggede stadig på anordningen af 18.
juli 1944 om den psykologisk-pædagogiske eksamen. Den samtidige
bekendtgørelses § 9, der angav, at bestemmelserne skulle tages op
til revision seks år efter, at undervisningen var begyndt, havde endnu
ikke ført til nogen ændring, og foreningen havde flere gange presset
på for at få studieordningen taget op til revision.
For anerkendelsen af, at psykologer var nødvendige for samfundet,
var der fordele knyttet til, at studiet var målrettet mod virksomhed
inden for en så stor samfundsinstitution som folkeskolen. Ved en
opgørelse i 1954, altså ti år efter studiets påbegyndelse og syv år
efter, at de første kandidater blev færdige, var da også af 186 beskæftigede de l 06 ansat som skolepsykologer eller på anden måde
inden for skolevæsenet.
Det havde dog vist sig, at ordningen også havde sine ulemper. Hvad
med de andre 80 i den nævnte redegørelse? De var ansat på hospitaler og klinikker, under socialforsorgen, ved fængselsvæsenet, ved
arbejdspsykologisk virksomhed eller under militæret.
Når der forhandledes lønplacering, eller når kvalifikationer drøftedes,
blev vi gang på gang mødt med udtalelser som de følgende, der var
bekvemme for modparten: Jamen, det er jo kun et treårigt universitetskursus for folk, der har en anden uddannelse i forvejen. Hvad
med de andre? Ligger uddannelsen på akademisk niveau? Er de kvalificerede til at gå ind i et personligt fagligt ansvar?
Der var altså al mulig grund til at slås for den akademiske status.
Det fik vi til fulde at mærke i forbindelse med lønningskommissionens arbejde i 1958.
Naturligvis kunne der ikke alene nås noget gennem opbygningen af
et ydre image. Indholdet i dette måtte især tilvejebringes gennem

en forbedret uddannelse
Foreningen medvirkede ved udarbejdelsen af den Betænkning ved-
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rørende revlSlon af det psykologisk-pædagogiske studium ved Københavns universitet, som universitetslærerne udsendte i 1955, og
hvori der foreslås en »udvidelse af studiets rammer, så at det ikke
alene tager sigte på uddannelsen af skolepsykologer, men også på at
uddanne psykologer til stillinger, hvor psykologi anvendes på anden
måde« og en »forlængelse af undervisningstiden fra 3 til 41/ 2 år +
1/2 års praktik«.
Selv om den foreslåede undervisningstid ikke adskilte sig væsentligt
fra det, der var ved at blive den faktiske studietid, mødte forslaget
modstand, og vi så de første tegn på, at vandene var ved at skilles
mellem skolepsykologer og andre psykologer.
Det betød ikke så meget inden for foreningen, hvor der endnu i disse
år var god opbakning fra de universitetsuddannede skolepsykologer.
I femårsperiodens meget stabile bestyrelse, hvor højst et medlem
udskiftedes årligt, var skolepsykologer meget aktive. Der sad foruden formanden P. V. Bentsen, Florander, Thomas Sigsgaard og
Torpe. (Det skal næppe i denne sammenhæng tages som symptomatisk, at ingen af de nævnte afsluttede deres faglige karriere som
skolepsykologer).
Derimod var Danmarks Lærerforening imod en udvidelse af studietiden, og tanken om en anden skolepsykologuddannelse på Danmarks
Lærerhøjskole kom frem. Man var nok fra folkeskolelærerside noget
ambivalent. På den ene side havde man ønsket studiet og var meget
tilfreds med, at det gav adgang til et universitetsstudium for folk,
der havde lærereksamen uden at være studenter. På den anden side
ønskede man ikke en »akademikergruppe« inden for folkeskolens
rammer og ville gerne betragte studiet som en efteruddannelse i lighed med andre efteruddannelseskursus for lærere.
Den af de andre grupper, der stod uddannelsesmæssigt stærkest i
50'erne, var de kliniske børnepsykologer. Universitets børnepsykologiske klinik, der var oprettet i 1950 ved en donation fra Rockdeller
Foundation, blev overtaget af staten i 1953 og videreført på linje
med andre universitetsinstitutioner. Her kunne gives en post-graduat
klinisk uddannelse til 8-10 kandidater årligt. Også kandidater fra de
andre nordiske lande kom i betragtning, og i enkelte tilfælde kunne
kandidatperioden udvides til to år.
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Ikke mindst takket være klinikchefen Bodil Farups indsats og renomme kom UBK til at betyde, at klinisk arbejde med børn vandt
anerkendelse som et psykologfag.
Når det drejede sig om arbejdet med voksne, syntes man nok at have
brug for psykologer til testningsopgaver, men man var - i det mindste
fra mange lægers side - ret så tilbageholdende over for at tillægge
dem en selvstændig ekspertise i den samlede diagnostiske og terapeutiske proces.
Der kunne derfor heller ikke i disse år for voksenområdet henvises
til en institueret klinisk kandidatuddannelse, der svarede til den, der
blev givet på UBK.

Kursusvirksomhed
Der var altså uddannelsesmæssige behov, der hverken blev tilgodeset
under studiet eller ved en offentligt institueret post-graduat videreuddannelse. Foreningen blev den, der måtte træde til.
Rorschachkursus. Kursus i anvendelse af Rorschachtesten, der var
blevet oprettet kort efter, at foreningen blev til, gennemførtes regelmæssigt indtil udgangen af 1955. Det strakte sig over 80 timer med
to timer ugentlig og omfattede en indførelse i testen gennem forelæsninger og praktiske øvelser med karakteristiske protokoller.
Det afsluttedes med en seks timers prøve, hvor deltagerne skulle bearbejde to protokoller og dokumentere sikkerhed i anvendelse af formelsystemet og i udarbejdelse af psykogrammer.
Det er et tegn på den alvor, hvormed foreningen omfattede sin kursusvirksomhed, at den havde ladet fremstille et trykt eksamensbevis
til dem, der bestod Rorschachprøven, og at Nordisk Psykologi kunne
meddele f. eks. i 1952, at »eksamen i Rorschachtestning afholdtes i
februar måned af Dansk Psykologforening. Der havde indstillet sig
27, hvoraf 24 bestod«.
Klinisk kursus. Når Rorschachkursus ophørte, var det ingenlunde på
grund af utilfredshed med dette kursus, men fordi det indgik i et
mere omfattende nyoprettet kursus i klinisk psykologi.
Med denne sag havde der været arbejdet længe. Oprindeligt drejede det
sig om psykologers uddannelse til og anerkendelse som psykoanalyti-
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kere. Det var et vanskeligt spørgsmål, der indebar diplomatisk balancegang ikke blot i kompetencespørgsmålet i forhold til læger, men
også med hensyn til forskellige psykoanalytiske skoler repræsenteret
blandt foreningens egne medlemmer. Et af foreningen nedsat udvalg
afsluttede sine overvejelser med at pege på, at der i første omgang
var brug for et bredere kursus i klinisk psykologi, der specielt sigtede mod arbejdet med voksne, og udformede forslag herom i en
betænkning af 2. februar 19S4 om klinisk psykologi og uddannelse
deri.
Dette kursus startede i 19S S og løb over tre semestre med tre ugentlige undervisningstimer. Det afholdtes både i København og i Arhus,
og målet var ifølge generalforsamlingsreferat i Nordisk Psykologi
19S6 »at føre deltagerne frem til selvstændigt at forme personlighedsbeskrivelser af voksne på grundlag af interviews og tests«.
Det blev til i samarbejde med professor i psykiatri ved Københavns
universitet Villars Lunn, der i en redegørelse i Nordisk Psykologi
19S4, side l S 6 ff, havde tillagt de kliniske psykologer opgaver inden
for tre områder: De diagnostiske, de behandlingsmæssige og de forskningsmæssige. Hertil føjede han deltagelse i undervisningen af de
medicinske studenter. Dermed syntes kliniske psykologers funktion
inden for voksenområdet at være knæsat.
Om psykoanalytikeruddannelsen henstiller betænkningen blot diplomatisk, at den skal omfatte en personlig analyse efterfulgt af kontrolanalyse, uden at der tages stilling til skoler eller kompetencemeddelende organisationer.
Et andet hensyn, som det fandtes taktisk rigtigt at formulere direkte,
var, at da visse behandlinger ligger i et mellemområde mellem medicin og psykologi, tilrådes det at søge kontakt med en læge under
behandlingen.
Efterårskursus. Fra 19S2 afholdtes i nogle år kursus i efterårsferlen
i emner, der havde et bredere sigte mod alle medlemmer. Typisk for,
hvad man i de år havde brug for, omhandlede det første efterårskursus interviewteknik og anvendelsen af Thematic Apperception Test.
I disse kursus deltog også enkelte kolleger fra Norge og Sverige.
Generelle emner blev også taget op på årsmøderne, der afholdtes sammen med de årlige generalforsamlinger eller i de foredragsrækker,
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som foreningen samarbejdede med Selskabet for Filosofi og Psykologi om.
Der blev altså på et tidligt tidspunkt af foreningens eksistens skabt
en efteruddannelsestradition, der har udviklet sig videre og stadig
består.

Specialisering
Det var ikke alene gennem kursusvirksomheden, at det viste sig, at
der var ved at opstå faglige grupperinger inden for foreningen svarende til nye særlige arbejdsområder.
I 1956 var der følgende godkendte grupper eller sektioner: Rorschachgruppen, en nyoprettet sektion for kriminalpsykologer samt klinisk
sektion, der nu blev delt i to, nemlig en sektion for kliniske børnepsykologer og en sektion for psykologer, der udøvede klinisk psykologi over for voksne.
Udviklingen af nye arbejdsområder og praksisformer - derunder privatpraksis - medførte behov for visse regler for den faglige virksomhed.
På generalforsamlingen i 1954 vedtoges regler for psykologers tavshedspligt og om formen for annoncering, og i 1956 afsluttedes udvalgsarbejde med at udforme de første regler vedrørende faglig etik.
Spørgsmålet om afgrænsede specialer og specialistanerkendelse var så
småt ved at dukke op efter iværksættelsen af klinisk kursus eller kursus i personlighedspsykologi, som det også kaldtes.
Der var et internt foreningsønske om at fastlægge kvalifikations- og
kompetencekrav og om at kunne bremse medlemmer, hvis de påtog
sig opgaver, inden de havde en tilstrækkelig baggrund derfor. Der
var samtidig et ønske udefra om et foreningsorgan, der på samme
måde, som det var tilfældet for læger, kunne afgive vejledende udtalelser om ansøgeres kvalifikationer.
Spørgsmålet om specialer og især om eventuel specialistanerkendelse
var genstand for tvivlrådige overvejelser: Var tidspunktet inde? Var
det ikke vigtigst først at få oprettet en lærestol i klinisk psykologi?
Var det ikke netop indsigten i almen psykologi, der gav psykologen
specielle forudsætninger?
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Spørgsmålet blev også taget op på samarbejdsmøder med de andre
nordiske psykologforeninger.
Det var først og fremmest de kliniske psykologer, det angik, og sagen
endte med, at bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling i
1954 foreslog oprettelse af to nævn, der skulle godkende medlemmer
ikke som specialister, men som egnede til klinisk arbejde med henholdsvis børn og voksne.
En sådan godkendelsesprocedure veg generalforsamlingen dog tilbage
for, og det besluttedes, dels at foreningen skulle rette henvendelse til
universitetet om oprettelse af en lærestol i klinisk psykologi, og dels
at der skulle nedsættes to konsultative nævn. Disse nævn havde ifølge
referat fra den ordinære generalforsamling i 1956 to funktioner. »For
det første skal medlemmerne uopfordret kunne henvende sig til dem
for at søge vejledning angående klinisk praksis og uddannelse dertil.
For det andet skal nævnene være rådgivende for bestyrelsen i sådanne
tilfælde, hvor denne finder, at der er grund til nøjere at tage stilling
til et medlems forhold vedrørende klinisk praksis.«

Sarnarhej de udadtil
Det var ikke blot i så svært håndterlige spørgsmål som det lige omtalte, at vi søgte råd hos nordiske kolleger.
Det nordiske samarbejde var i disse år en levende realitet. Når det
betød mere, end det måske senere kom til, skyldtes det, at vi var så
få - 800 medlemmer i de nordiske psykologforeninger tilsammen. Vi
kendte i højere grad hinanden og havde meget brug for den gensidige støtte.
Den første store fælles opgave var Nordisk Psykologi, der i sine første år faktisk var et fælles nordisk medlemsblad, hvor meddelelser om
foreningsaktiviteter, udnævnelser o. lign. også påkaldte interesse i de
andre lande. Under H. C. Rasmussens hovedredaktion udvidede tidsskriftet i disse år sin virksomhed. Der kom en monografiserie til. Specielt fra svensk side var man ivrig for at få muligheder for at publicere på hovedsprogene, og det lykkedes at få en aftale med Acta Psychologica, så et vist årligt sidetal på engelsk blev fælles for de to
tidsskrifter.
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Hvad det øvrige samarbejde angår, var de nordiske psykologmøder et
hovedpunkt. Foruden det allerede omtalte møde i København var der
i 1953 nordisk psykologmøde i Helsingfors, hvor en ikke særlig talstærk dansk gruppe blev meget vel modtaget. Man mindes endnu
med klædelig national stolthed et åndshistorisk foredrag af den gamle
professor Rolf Lagerborg, hvori dansk psykologi fik al den omtale,
man kunne ønske sig, og hvori han gjorde Danmark til det land, der
»igen hade gått i spetsen, nar det galler tankefriheten«.
Blandt de sager, som samarbejdskomiteen arbejdede med i disse år,
kan nævnes: Udveksling af gæsteforelæsere, fælles nordiske kursus,
medlemskab i andet nordisk land, sygekasserefusion for psykologisk
behandling, aftale om at regler vedrørende faglig etik skulle forelægges de andre lande, inden de sattes i kraft i eget land, for at ensartethed kunne opnås.
En meget omfattende plan, der skulle give anledning til megen debat
i de følgende år, uden at det har ført til endelige resultater, blev grunden lagt til ved samarbejdskomiteens møde i København i 1956. Der
forhandledes ved dette og følgende møder med Nordisk Råds generalsekretær, idet der var tale om en henvendelse til Nordisk Råd om
en fælles nordisk lovgivning for psykologer omfattende autorisation
af psykologer, beskyttelse af tests, psykologers tavshedspligt og tavshedsret, fælles nordisk arbejdmarked og koordinering af uddannelserne. Henvendelsen er gengivet som side 24-26 i Nordisk Psykologi
årgang 1958.
Vejen til det internationale samarbejde gik på en måde også gennem
samarbejdskomiteen, idet en samlet nordisk holdning over for International Union of Scientific Psychology var nødvendig i disse år. Det
drejede sig om at omdanne en mere eller mindre selvbestaltet komite
for de internationale kongresser, der var under stærk indflydelse fra
de fransktalende lande, til en virkelig international organisation med
ligelige demokratiske rettigheder for alle medlemslande. De nordiske
repræsentanter måtte tage en væsentlig del af slæbet i denne henseende. Unionen var ved at få betydning blandt andet som psykologernes forbindelsesled til Unesco, der i disse år åbnede op også for
danske psykologers muligheder for at komme ud i rådgivende stillinger i den tredje verden.
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spitalsafdelinger og ved statsfængslerne. Disse stillinger var lønmæssigt placerede på linje med amanuenser ved videnskabelige institutter
og sekretærer i statstjenesten, altså med en for akademikere kendt
begyndelsesløn.
Langt de fleste af »de andre« var imidlertid honoraransat De fik
også amanuensislønnen, men uden at have tjenestemandsgoderne i
form af pension og sikkerhed i ansættelsen. Hertil kom, at flere af de
pågældende var for gamle til at opnå tjenestemandsansættelse. Det
var derfor nærliggende at tænke på at slå ind på overenskomstansættelse.
Overenskomstansættelse kendtes for ingeniører og læger, der havde
et stort privat arbejdsområde, men for offentligt ansatte var den
endnu noget ukendt, selv om juristforbundet også havde begyndt at
interessere sig for tanken.
De to forskellige ansættelsesmuligheder tenderede mod at dele medlemmerne i en gruppe af bedre sikrede og højere lønnede og en gruppe af mindre sikrede og lavere lønnede. Ved en lønundersøgelse i
1954, hvor vi lod en statistiker beregne livslønnen for skoleansatte
psykologer og for andre psykologer, viste det sig, at medens de første
lå på linje med gymnasielærere og akademikere i statsadministrationen, var månedslønnen over et forløb fra 25 til 65 år for de sidste
henved 300 kr. lavere. Det kunne naturligvis medføre indre spændinger i foreningen.
Hertil kom, at man vel af og til syntes, at lønforhandlinger kunne
føres med større styrke, men det var stadig bestyrelsens frivillige
arbejdskraft, man trak på, og det drejede sig ikke længere alene om
stillingsforhandlinger, men også om fastsættelse af timelønninger og
honorarer ved deltidsydelser.
I 1955 blev årskontingentet sat op til 75 kr., for at der kunne blive
råd til betalt arbejdskraft, men af de 75 kr. skulle der betales 10 kr.
til skolepsykologforeningen for hvert fælles medlem. Først i 1958
nåede årskontingentet op på l 00 kr., men forinden havde vi engageret højesteretssagfører Alkil til bistand ved de principielle lønforhandlinger.
Sådan var forudsætningerne, da afgørende forhandlinger forestod
forbindelse med den af staten nedsatte lønningskommission.
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det kom til at gælde skolepsykologstillinger, ville det være et fremmedelement i folkeskolens lønningssystem, der kunne vanskeliggøre
ansættelse af ikke universitetsuddannede i skolepsykologstillinger,
hvilket man stadig ville have mulighed for. En skolepsykolog måtte
godt få en slutstilling med skoleinspektørløn, men han måtte ikke
automatisk rykke op på en lektors slutniveau, selv om det var den
samme lønklasse.
Da kommissionens betænkning kom, og forslag til lov om normering
og klassificering af statstjenestemandsstillinger forelå, var det da også
den store skuffelse for psykologer. Ikke blot var det et prestigetab,
at vi ikke var kommet i akademikerlønrammen, men de foreslåede
lønplaceringer var ganske uacceptable. Der skulle handles meget hurtigt, hvis der skulle rettes noget op, inden forslaget blev til lov. Jeg
mindes det følgende døgn som det, hvor adrenalinpumpen har arbejdet stærkest. Politiken blev hidset op til at skrive om sagen. Departementschef Ulrich Andersen i finansministeriet måtte høre på en lang
redegørelse om cand. psych.ers akademiske fortræffelighed, om hvordan de havde fået accessit for guldmedaljeafhandlinger (Lise Østergaard) og fået antaget doktordisputats (Anker Rattleff). Tranekjær,
der var i udlandet, blev alarmeret om en personlig henvendelse til
finansministeren.
Resultatet blev en skrivelse fra finansminister Kampmann til folketingsudvalget, hvori han meddeler, at ministeriet har overvejet psykologers placering i akademikerlønrammen og fortsætter: »Det er finansministeriet bekendt, at der i nærmere fremtid kan forventes en ny
anordning vedrørende eksamens- og studieordningen for psykologer,
og spørgsmålet om placeringen i ovennævnte lønningsklasser bør efter
finansministeriets opfattelse tages op til fornyet overvejelse, når denne
anordning foreligger. Efter omfanget af psykologers uddannelse og
efter det nu oplyste om de arbejdsopgaver, der er henlagt til psykologerne ved fængselsvæsenet, sindssygevæsenet, rigshospitalet og statens institutioner for blinde, døve, talelidende og tunghøre, forekommer det imidlertid rimeligt, at der allerede nu foretages visse ændringer af begyndelseslønnen for de stillinger, der er optaget i forslaget til
lov om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger. Jeg
skal derfor anmode det ærede udvalg om ved 2. behandling af forslag
til lov om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger
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Det er også i disse år, K. B. Madsen begynder sit arbejde med psykologiens teoridannelser: »Teoretisk psykologi« (Nordisk Psykologi
1954).
Et særligt træk er psykologers inddragelse i undersøgelser, der har
til formål at belyse årsager til, at grupper i samfundet falder uden for
helheden.
Som eksempler herpå kan nævnes Anne Marie Nørvigs og Erik Thomsens bidrag til Ungdomskommissionens sidste betænkning »Den tilpasningsvanskelige ungdom«, der kom i 1952, og Thomas Sigsgårds:
»Psykologisk undersøgelse af mandlige landssvigere i Danmark under
besættelsen« (1954).
I denne forbindelse kan måske også nævnes Floranders bidrag til belysning af et problem, der i disse før-TV år vakte stor bekymring,
nemlig følgerne af børns læsning af underlødig litteratur: »Børns
serielæsning. Et forsøg på en belysning af årsagsforholdene« (Nordisk Psykologi 1954).
Pædagogisk-psykologiske undersøgelser har lange traditioner gennem
Udvalget for skolepsykologiske undersøgelser, men også ved de enkelte skolepsykologiske kontorer arbejdes der med prøvekonstruktioner
og undersøgelser af elevgrupper. Der var skoleforsøg på Frederiksberg med enhedsskole og på Emdrupborg med nye undervisningsrammer og -former. Anne Marie Nørvig, Ejvind Jensen og Marckroann
udsendte i 1955 »Beretning om Emdrupborg skoles første 6 år 194854«. I Gentofte arbejdede Tordrop med undersøgelser over læsesvage
og med unge skolebegyndere, som han senere skrev disputats om.
For undersøgelser af denne art blev Danmarks pædagogiske Institut
et midtpunkt. Fra psykologside var man ikke mindst optaget af instituttets arbejde med nye intelligensprøver.
Ud over, hvad der sker på laboratoriet og institutterne, er det noget
nyt, at Nordisk Psykologi i 1956 kan bringe en liste over igangværende, som regel klientcentreret, forskning ude i arbejdsområderne
Københavns fængsler, Militærpsykologisk arbejdsgruppe, Psykopatanstalterne i Herstedvester, Psykoteknisk Institut og Rigshospitalet
ved de der ansatte psykologer.
Disse antydninger af udviklingen inden for psykologien som fag viser perioden som præget af traditioner, men forhåbentlig vil den også

34

huskes for, at den havde et åbent blik for psykologiens muligheder
for at tjene samfundet på nye områder.

Kildehenvisninger
Nordisk Psykologi, årgangene 1952-59.
Dansk Psykologforenings Meddelelser, årgangene 1954-58 samt årgang 1959
nr. 15, årgang 1960 nr. 20 og årgang 1961 nr. 21.
Betænkning vedrørende revision af det psykologisk-pædagogiske studium ved
Københavns universitet. Februar 1955.
Tredje nordiska Psykologmotet i Helsingfors 1953. Forhandlingar. Helsingfors
1954.
Fjerde nordiske Psykologmøde i København 1956. Beretning. København 1957.

3.5

Karen Berntsen

1957-1962

Dansk Psykologforening har besluttet, at foreningens 3 5 års jubilæum
i 1982 burde markeres, og resultatet blev, at man skulle prøve at ridse
foreningens historie op ved, at de tidligere formænd gav en kort beskrivelse af deres formandsperiode (r) og de vigtigste begivenheder
i denne. Denne ide blev mødt med velvilje og en positiv holdning
fra de implicerede.
I det forløbne halve år har formændene været samlet nogle gange,
dels for at genopfriske gamle dage, dels for at planlægge slagets gang.
Det har i sig selv været meget hyggeligt, og der blev hurtigt enighed
om, at enhver skulle tilrettelægge sin andel af jubilæumsskriftet efter
sit eget hoved.
Et var imidlertid at samles og sludre om gamle dage, noget helt andet
var at sætte sig ned alene og beskrive det forløb i foreningens historie,
som man havde været involveret i, og som for nogle af os i dag ligger
meget langt tilbage. 25 år er lang til at skulle huske tilbage, og nogle
af os har en dårligere hukommelse end andre. Jeg personlig blev for
eksempel meget modløs, da jeg fandt ud af, hvor få eksakte ting jeg
kunne huske fra min formandstid. Det kan imidlertid også skyldes,
at der netop i denne 5-års periode, det drejer sig om, skete så mange
ting i mit privatliv, som står skarpt i min hukommelse, og som har
fortrængt andre begivenheder. Bedre er det naturligvis ikke blevet af,
at så meget af grundmaterialet i foreningens arkiv med tiden er forsvundet, måske på grund af de mange flytninger, sekretariatet har
været udsat for.
Som kildemateriale til denne kortfattede redegørelse for perioden
1957-62 er anvendt Psykologforeningens Meddelelser, specielt årsberetningerne og generalforsamlingsreferaterne i disse år.
Jeg blev formand i 1957, det år foreningen havde 10 års jubilæum,
og efterfulgte Perch, en tung arv at løfte, men dog med den sikker-
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hed, der bestod i, at han fortsatte som næstformand i det næste par år.
l O års jubilæet blev markeret med et særnummer af Dansk Psykologforenings »Meddelelser« (18. juni 1957), hvor man for første og
vist eneste gang illustrerede »Meddelelser« med et fotografi af de tre
formænd. Foruden en ganske kort beretning fra disse tre blev de
vigtigste begivenheder i foreningens historie ridset op, og professor
E. Tranekjær Rasmussen skrev en hilsen fra Universitetets psykologiske laboratorium.
Bestyrelsen forsøgte at arrangere en fest i forbindelse med jubilæet,
men den blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Foreningen havde i 1957 265 medlemmer, hvilket betød, at over
90 pct. af de universitetsuddannede psykologer var organiseret i foreningen.
Det var stadig bedre løn- og ansættelsesforhold, der var det mest
presserende i foreningsarbejdet, og der skulle indledes forhandlinger
om mulighederne for overenskomstaflønningen.
I 1957 var der oprettet tre sektioner inden for foreningen: Klinisk
sektion, Kriminalpsykologisk sektion og Skolepsykologisk sektion.
Sektionerne var i disse år meget aktive, og de afholdt jævnligt møder
for sektionernes medlemmer. Kriminalpsykologisk sektion, som jeg
var knyttet nærmest til, afholdt f. eks. hvert år et flere dages møde
ude i landet på en af fængselsvæsenets institutioner. Hertil var ofte
indbudt forskere eller praktisk arbejdende psykologer fra de andre
nordiske lande, og der blev udvekslet erfaringer. Derudover havde
møderne det formål at give kriminalpsykologer indsigt i de forskellige fængslers indretning, faciliteter, og arbejdsmetoder og et vist
personligt kendskab til ledelse og medarbejdere.
Det fremgår af »Meddelelser«, at sekretariatet den l. september 1957
flyttede til Vester Voldgade, hvor formanden kunne træffes hver
tirsdag fra kl. 15-17. Det må jeg indrømme, at jeg ikke husker noget
om, ej heller hvor længe det var der, og hvordan det gik. Jeg troede,
at det i hele min formandstid havde været placeret hos mig privat,
først i Hellerup, og da jeg flyttede derfra i 1959 så på min nye bopæl
i Gentofte, og at det først var ved min afgang som formand i 1962,
at sekretariatet flyttede til byen i lejede lokaler og med forøget lønnet assistance.
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Perioden fra marts 195 7 til januar 1958 var optaget af interne forhandlinger om psykologernes løn- og ansættelsesforhold, eventuelle
avancementsmuligheder, og indledende forhandlinger med finansministeriet.
Men derudover blev der arrangeret mange medlemsmøder i København og Arhus, der blev stadig afholdt specielle Rorschachkurser, der
blev arrangeret efterårskursus, årsmøder etc., og der var tæt forbindelse med de andre nordiske psykologforeninger og kontakt på internationalt plan.
I 1957 blev Det kriminalistiske Institut under det rets- og statsvidenskabelige fakultet oprettet under ledelse af professor, dr. jur. K. Waaben og dr. jur. Karl O. Christiansen. Instituttet havde og har stadig
stor betydning for den kriminologiske forskning og for psykologerne
i de nordiske lande, specielt kan nævnes de årlige kriminologiske
forskningsseminarer, som lå på et højt videnskabeligt niveau.
Perioden januar til august 1958 vil jeg ikke kommentere, idet jeg i
dette halvår var på studierejse i USA, og foreningen i denne periode
blev ledet af Perch, der i sin beretning har redegjort for denne periode.
I efteråret 1958 blev Dansk Psykologforening optaget som midlertidigt medlem af Akademikernes Samarbejdsudvalg. Det havde
været en hård kamp at opnå denne status, idet der var divergerende
opfattelser med hensyn til definitionen på akademisk uddannelse. Det
blev fra nogle sider fremhævet, at cand. psych.-uddannelsen var et
lille, kortvarigt eftermiddagskursus, hvor man endda kunne blive optaget uden studentereksamen (f. eks. lærere), og derfor kunne den
ikke godkendes som en akademisk uddannelse.
Det blev derfor fra Akademikernes Samarbejdsudvalg, der var blevet
oprettet i 1950, tilkendegivet, at optagelse først kunne finde sted,
når den nye studieordning var vedtaget. Da denne i foråret 1958 endelig var godkendt af konsortiet og indsendt til undervisningsministeriet, lykkedes det dog efter fornyet henvendelse i september 1958
at blive optaget som medlem.
I december 1958 blev Arhuskredsen oprettet til varetagelse af arrangementer og møder for medlemmerne vest for Storebælt.
I marts 1959 afholdtes årsmødet og generalforsamlingen på Den so-
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ciale Højskole i Randersgade. Emnerne på årsmødet var »Psykologers
undervisning i psykologi« med gæsteforelæsning af dr. Donald Buckle,
W.H.O., »On teaching psychology to the public«.
Det væsentligste emne på generalforsamlingen af stadigvæk løn- og
ansættelsesforholdene. Y deriigere havde der været nedsat forskellige
udvalg, der skulle undersøge muligheden for et differentieret kontingent for forskellige medlemsgrupper. Det havde specielt været forårsaget af spørgsmålet om, hvem der havde forhandlingsret for de forskellige sektioner, bl. a. for skolepsykologernes vedkommende lå den
hos Danmarks Lærerforening og Københavns Kommunelærerforening,
og af den grund mente nogle medlemmer ikke, at denne gruppe havde den samme interesse og nytte af Dansk Psykologforening som de
andre grupper, og derfor ønskede man kontingenter på forskellige
ntveauer.
Udvalget kom imidlertid til den konklusion, at kontingentet skulle
være det samme for samtlige medlemmer, idet foreningens arrangementer etc. i lige høj grad kom alle grupper til gode, og dette blev
vedtaget på generalforsamlingen. Kun ulønnede og lønnede praktikanter kunne få kontingentnedsættelse. Kontingentet blev i 1959 fastsat til 100 kr. pr. år, det samme som i 1958. Til sammenligning kan
nævnes, at begyndelseslønnen i disse år for en cand. psych. var ca.
1.000 kr. om måneden.
Der havde i årets løb været forhandlinger med Foreningen af Yngre
Læger om muligheden for sekretariatsfællesskab, men forhandlingerne
strandede.
Arsmødet i marts 1960 blev afholdt på Københavns Universitet, og
hovedtaler var overlæge, dr. med. Georg K. Stiirup, Forvaringsanstalterne i Herstedvester, der talte om »grundsynspunkter for en klinisk
kriminologi«. Y deriigere var der 2 rækker sektionsforedrag, hvor l O
forskellige forskningsrapporter blev forelagt.
Af årsberetningen og generalforsamlingsreferatet fremgår, at arbejdet
i det forløbne år har koncentreret sig om følgende punkter: l) Den
nye studieordnings gennemførelse, 2) lederstillinger på rådgivningsklinikker, 3) overenskomstaflønningen, 4) avancementsstillinger, 5)
pensionskasseordning, og endelig 6) spørgsmålet om autorisation eller
legitimation af psykologer samt spørgsmålet om specialistanerkendelse.
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Ingen af disse punkter blev imidlertid afsluttet i foreningsåret, men
fortsatte i det næste år.
Det skal dog bemærkes, at der var enighed om, at en betydelig kontingentforhøjelse var nødvendig, hvis foreningen skulle blive mere
effektiv og udadvendt, hvorfor kontingentet blev fastsat til 180 kr.
(en forhøjelse på 80 pct.).
V ed en ekstraordinær generalforsamling i april 1960 nedsattes en
del nye udvalg, hvorved man fik flere ordinære medlemmer inddraget
i foreningsarbejdet: forskningsudvalg, lønudvalg, prognose- og planlægningsudvalg, oplysningstjeneste og udvalg vedrørende universitetsuddannelsen.
Vedrørende den nye studieordning trak det stadig i langdrag med at
få den gennemført. Forslaget havde ligget på bordet i flere år, og en
af vanskelighederne ved at få den gennemført var, at der nu blev ført
forhandlinger med Danmarks Lærerhøjskole om at overføre en del
af psykologistudiet hertil. Til sidst blev udskydelsen også for meget
for de psykologistuderende, der boykottede forelæsninger og lavede
demonstrationstog. Berlingske Tidende bragte en tegning i serien
»Af en lille mands dagbog«, hvor man ser undervisningsministeren
sidde og sove med »Studieordningen« liggende på gulvet. I døren til
kontoret står en gruppe studerende med truthorn råbende »Så står vi
op«. Teksten lyder: »De psykologiske studenter ved Københavns Universitet har erklæret proteststrejke i anledning af undervisningsministerens langsommelige behandling af deres studieordning«.
Endelig meddelte undervisningsministeriet den 9. maj 1960 universitetets rektor, at den nye studieordning forventedes at kunne træde i
kraft fra efterårssemestret. Den afsluttende eksamens navn blev nu
ifølge kongelig anordning af 12. august 1960 ændret til psykologisk
embedseksamen. Vedrørende den nye studieordnings gennemførelse
kan yderligere bemærkes, at Dansk Psykologforening blev endeligt
godkendt som medlem af Akademikernes Samarbejdsudvalg den 16.
december 1960.
Men i juni 1960 nedsatte undervisningsministeriet et udvalg, der
skulle udarbejde et forslag om udbygning af Danmarks Lærerhøjskoles videreuddannelse med henblik på skolepsykologer, og således at
deltagerne i denne uddannelse kunne føres frem til en eksamen af
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samme værdi som den afsluttende eksamen ved Københavns Universitet på de områder, hvor undervisningen de to steder havde samme
omfang og karakter. Psykologforeningen protesterede imod, at man
nu ville lave et 3-års kursus på lærerhøjskolen, som skulle have lige
så stor værdi som universitetsstudiet Skrivelsen resulterede i, at Dansk
Psykologforening fik en repræsentant i udvalget, og næstformanden
Kaj Speiling blev udpeget. Dette skete dog først, efter at de to professorer, Tranekjær Rasmussen og Franz From, havde meddelt, at de
ikke ønskede at deltage i udvalget, hvis Dansk Psykologforening ikke
var repræsenteret. Som det er bekendt, er denne sag senere resulteret
i, at der er oprettet cand. pæd.-studium på Danmarks Lærerhøjskole.
Vedrørende lederstillinger ved rådgivningsklinikker for børn og unge
kan anføres, at der den 13. februar 1960 blev afgivet en betænkning
vedrørende ungdomskommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom, hvori der var givet et »Udkast til cirkulære om
anerkendte rådgivningsklinikker for børn og unge«. Udvalget havde
bl. a. drøftet spørgsmålet om, hvilke uddannelsesmæssige krav der
burde stilles til klinikkernes ledere. I dette spørgsmål stod Dansk Psykologforening og Den almindelige danske Lægeforening skarpt over
for hinanden, idet Dansk Psykologforening gjorde gældende, at en
universitetsuddannet klinisk psykolog måtte anses for kvalificeret som
leder, medens Den almindelige danske Lægeforening hævdede, at klinikkerne burde ledes af en overlæge, der var speciallæge i børnepsykiatri. Begge foreningers redegørelser blev trykt som bilag i betænkningen.
Udvalget prøvede at skære igennem ved at foreslå, at de fire første
klinikker skulle besættes med en speciallæge i børnepsykiatri som
leder, dog skulle spørgsmålet tages op på ny, såfremt stillingerne ikke
kunne besættes med højt kvalificerede ansøgere, eller yderligere klinikker blev oprettet. Udvalgsmedlemmet professor Harald Torpe fastholdt dog, at klinikkerne enten burde ledes af en klinisk psykolog
eller af en speciallæge i børnepsykiatri.
Ekstra Bladet skrev den 11. april 1960 en leder om betænkningen.
»Betænkeligheder ved betænkning«, hvori man fandt det uforståeligt,
at klinikkerne skulle ledes af læger, der havde sindssygdom som speciale. Man gik ind for, at den bedst egnede læge eller psykolog skulle
have lederstillingen.
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Ved udgangen af foreningsåret var sagen om lederstillinger endnu
ikke afsluttet, og det havde heller ikke været aktuelt, da der endnu
ikke var oprettet nogen klinikker. Der var dog ikke tvivl om, at foreningen ville fastholde sit standpunkt om, at velkvalificerede kliniske
psykologer var kompetente til disse lederstillinger.
De generelle lønforhandlinger blev heller ikke afsluttet, men i årsberetningen februar 1961 blev fremført, at foreningens linje var klar:
tjenestemandsansættelser ikke under akademikerlønramme og overenskomst på linje med andre akademiske organisationer.
Pensionskasseordningen var blevet undersøgt i løbet af året og ville
kunne træde i kraft, når forhandlingerne med finansministeriet var
afsluttet.
Som nævnt blev den nye studieordning gennemført, men som også
nævnt opstod derved nye problemer, der gav sig udslag i forsøget på
at oprette uddannelsen for skolepsykologer på Danmarks Lærerhøjskole, hvilket foreningen var stærkt imod.
En særlig sag fra dette år bør omtales, den såkaldte »Bispebjergsag«.
Der havde i årenes løb været ansat en del psykologer på Bispebjerg
Hospitals børnepsykiatriske afdeling, og efter en række forhandlinger
om en ledende psykologstilling blev denne opslået i januar 1961.
Imidlertid blev en ikke-universitetsuddannet børneterapeut indstillet
til stillingen. Uanset den pågældendes kvalifikationer og mangeårige
arbejde mente foreningen, at stillingen måtte besættes med en formelt
fuldt kvalificeret psykolog. Ved generalforsamlingen den 11. marts
1961 bemyndigedes bestyrelsen til at erklære blokade, hvis dette krav
ikke blev opfyldt. Ved en forhandling i Magistraten forsøgte man at
finde frem til en smidig løsning, der holdt den pågældende ansøger
økonomisk skadesløs. Imidlertid blev den ikke-universitetsuddannede
ansøger ansat i stillingen. Ved fornyede forhandlinger gik foreningen
ind for, at der på afdelingen blev normeret en ledende psykologstilling i 25. lønklasse, samtidig med at den pågældende bevarede sin
stilling i 22. lønklasse, og at denne stilling blev betegnet som børneterapeut. Løndirektoratet oplyste derefter, at dette forslag ville indgå
i normeringsoversigten i april 1962. Resultatet var imidlertid, at de
på afdelingen ansatte psykologer søgte bort, og stillingerne blev ikke
opslået ledige.
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Det var for Dansk Psykologforening af meget stor betydning på dette
tidspunkt at have helt klare linjer for, hvem der blev optaget i foreningen, og hvem der blev ansat i de opslåede psykologstillinger, specielt i de få ledende stillinger. På grund af alle de vanskeligheder,
der havde været med at få universitetsuddannelsen anerkendt og sidestillet med andre akademiske uddannelser, kunne man ikke give dispensationer eller lukke øjnene for særtilfælde. Derfor var det drastiske skridt som en blokade nødvendig i dette tilfælde, og blokaden
varede i resten af min formandsperiode.
Ved årsmødet marts 1961 var forfatteren Aksel Sandemose indbudt
som taler, og Franz From talte om »Aksel Sandemose blandt psykologer«. Arsmødet blev afholdt i Universitets hovedbygning, og generalforsamlingen i Bispeannekset.
I august 1961 afholdtes den XIV. internationale kongres for anvendt
psykologi i København. Dansk Psykologforening stod som medindbyder. Kongressen, der blev holdt på Christiansborg, havde ca. 1100
aktive deltagere, professor Tranekjær Rasmussen var præsident for
kongressen og Gerhard Nielsen generalsekretær. Der var mange prominente personer med fra ind- og udland. Så vidt jeg erindrer, samlede pressens interesse sig i særdeleshed om forfatteren Aldous Huxley og Timothy Leary fra USA, og for den sidstes vedkommende specielt om hans forsøg med bevidsthedsudvidende stoffer.
Også i det næste foreningsår var det ansættelses- og lønforhold, der
optog hovedparten af bestyrelsens arbejde. Det lykkedes at få de
universitetsuddannede psykologer indplaceret i den akademiske lønramme (19-24), og med henblik på psykologer, der var ansat på andre betingelser, blev forhandlingerne med finansministeriet vedrørende overenskomstaflønninger afsluttet og godkendt efter afholdelse
af to ekstraordinære generalforsamlinger. I forbindelse med lønoverenskomsten var spørgsmålet om pensionsordning blevet færdigbehandlet, og en kollektiv pensionsordning med Statsanstalten for Livsforsikring blev effektueret.
Diskussionen om lederstillinger ved børnerådgivningsklinikkerne fortsatte. Det videnskabelige råd inden for Landsforeningen for Mentalhygiejne afgav en erklæring, hvori det bl. a. blev anført, at der særlig
burde lægges vægt på, at lederen havde erfaringer, gode samarbejds-
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evner og kunne virke inspirerende på personalet, og at »arten af den
pågældendes akademiske grunduddannelse i sammenligning hermed
forekom uvæsentlig«. Landsforeningen for Mentalhygiejne havde
gennemført dette synspunkt, idet der i 1961 var udnævnt psykologer
som ledere på to af Landsforeningen for Mentalhygiejnes rådgivningsklinikker. Også på Ungdomsklinikken, der var en selvejende institution, var en psykolog i 1960 udnævnt som leder.
Omkring l. februar 1962 kom det første opslag vedrørend~ chefstillinger på de fire første børnerådgivningsklinikker. I første omgang
blev opslaget kun tilsendt Ugeskrift for Læger, idet der til lederstillingerne krævedes en speciallæge i børnepsykiatri. Efter forhandlinger
lykkedes det dog psykologforeningen at få udvirket, at stillingsopslaget i ændret form blev tilsendt foreningen, således at også psykologer
kunne søge stillingerne. På generalforsamlingen i marts 1962 blev
der dog en lang debat om spørgsmålet, idet flere medlemmer mente,
at stillingsopslaget ikke burde være bragt, før forhandlingerne om
den lønmæssige placering var tilendebragt. Men det lykkedes dog at
få kliniske psykologer placeret som ledere på et par af de første rådgivningsklinikker, og senere er rådgivningsklinikkerne udelukkende
blevet besat med psykologer som ledere.
I 1960 havde bestyrelsen nedsat et udvalg, der skulle tage spørgsmålet om specialistuddannelse og specialistanerkendelse samt spørgsmålet om legitimering af psykologer op til behandling. Udvalget koncentrerede sig udelukkende om spørgsmålet vedrørende specialistuddannelsen og specialistanerkendelsen inden for klinisk psykologi, og i
oktober 1961 blev udvalgets forslag forelagt bestyrelsen.
Hovedpunkterne i forslaget gik ud på, at der til grunduddannelsen
fordredes embedseksamen eller magisterkonferens i psykologi med
speciale i klinisk psykologi, mindst 5 års praksis i klinisk psykologisk
arbejde, 2 diagnostiske undersøgelser og 2 behandlingsrapporter og
dokumentation af kendskab til almindelige videnskabelige metoder og
evne til at arbejde med psykologiske problemstillinger samt gennemførelse af et af Dansk Psykologforening afholdt specialistkursus på
tilfredsstillende måde. Y deriigere foresloges oprettelse af specialistnævn på fem medlemmer, udnævnt af Dansk Psykologforenings bestyrelse, der skulle vurdere ansøgernes kvalifikationer og give specialistanerkendelse.
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Efter mange overvejelser og drøftelser kom bestyrelsen imidlertid til
den konklusion, at et forsøg på gennemførelse af den her nævnte
specialistordning på nuværende tidspunkt ville være mindre hensigtsmæssig, og man besluttede derfor at henlægge udvalgets betænkning
indtil videre. Som begrundelser blev anført, at den kunne medføre
en forringelse i kandidat- og magistergradens prestige, at man antagelig ikke igennem den skitserede ordning ville opnå den faglige prestige, man kunne ønske, såfremt ordningen skulle administreres af
kolleger, at den næppe ville få praktisk betydning ved opslag eller
besættelse af stillinger på grund af den eksisterende mangel på psykologisk arbejdskraft, og endelig at den ville kunne virke hæmmende
på bestræbelserne for en generel legitimering af psykologer.
Det blev også anført, at Nordisk Kulturkommission havde anmodet
de nordiske psykologforeninger om at udpege medlemmer til et ekspertudvalg, der skulle behandle spørgsmålet vedrørende efteruddannelse af psykologer i Norden og herunder tage stilling til, om en specialistuddannelse burde inkorporeres her. Bestyrelsens beslutning om
henlæggelse af udvalgets betænkning blev godkendt på generalforsamlingen.
Der er vel arbejdet videre med disse problemer i de nye bestyrelser i
de forløbne 25 år, uden at der er kommet nogen løsning. Eller måske
er hele spørgsmålet skrinlagt, og der arbejdes på helt andre fronter?
Det er kun en lille del af de spørgsmål, som bestyrelsen beskæftigede
sig med, der her er blevet omtalt, og det er vel klart, at det er blevet
de spørgsmål, som jeg ved gennemlæsningen har fundet af størst
betydning.
Perioden var først og fremmest præget af en kamp for at opnå den
akademikerstatus, som vi mente os berettiget til, og kampen for at
opnå en acceptabel lønmæssig placering og anerkendelse.
Gennemførelsen af en ny studieordning var i forbindelse hermed af
overordentlig stor betydning, og derfor var det også nødvendigt, at
foreningen aktivt prøvede at medvirke hertil.
Der var i disse år ikke for psykologer tale om arbejdsløshed, tværtimod blev der slået flere og flere stillinger op, og specielt i provinsen
var det vanskeligt at få dem besat. Jeg husker, at der i nogle år var
problemer med at få de studerende til at gå op til den afsluttende
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eksamen, dels fordi dumpeprocenten af den ene eller anden grund
var steget betydeligt, og dels fordi der stadig var problemer med den
nye studieordning.
Dette viste sig også i medlemstallet. Foreningen startede i 1947 med
55 medlemmer, og efter de første 5 år, i 1952, var der 157, d.v.s. en
tilgang på 102 nye medlemmer. I 1957 var der 265 medlemmer, 108
nye på disse 5 år. I 1962 talte foreningen 324 medlemmer, der var
således kun kommet 59 nye medlemmer på de 5 år, som denne redegørelse handler om. Det skyldtes ikke en lavere organisationsgrad,
og heller ikke et øget antal af udmeldelser eller dødsfald, men udelukkende dette, at antallet af nyuddannede psykologer pr. år var lille.
Når jeg i dag tænker tilbage på den periode, hvor jeg dels som bestyrelsesmedlem, dels som formand, deltog i organisationsarbejdet,
var det en meget spændende tid, hvor man kom ud for mange udfordringer og problemer, som skulle forsøges løst på bedst mulige måde.
Det var interessant at følge udviklingen både på nationalt, nordisk og
internationalt plan, og det var en positiv oplevelse at lære så mange
dynamiske mennesker at kende både herhjemme og ude.
Jeg husker tydeligt bestyrelsesmøderne, som blev afholdt i vore hjem
hver 3. uge, og som varede fra kl. 16 til kl. 1-2 om natten, dog afbrudt af en hyggelig middag.
Generalforsamlingerne blev som regel afviklet fra kl. 10 til ca. 17,
og ca. en tredjedel af medlemmerne mødte, der var sjældent tale om
virkelig alvorlige uoverensstemmelser mellem bestyrelsens forslag og
medlemmernes holdning. I de år var foreningens juridiske konsulent,
højesteretssagfører Jon Palle Buhl, dirigent, og hans ekspertise var
måske medvirkende til, at diskussionerne ikke løb af sporet.
I forbindelse med årsmøderne og generalforsamlingerne, som faktisk
dengang var rene københavnerforetagender, var der årsfesterne, som
blev afholdt på forskellige finere restauranter, og et år endda i Søofficersforeningen, hvor der krævedes smoking og gallauniform for de
søofficerer, der var psykologer. Og hele herligheden, drink, middag
med 3 retter mad og vin, kaffe og levende musik kostede dengang
ca. 30 kroner. Mere måtte det ikke koste, for så meldte der sig for få
deltagere.
Foreningens organisation og administration var igennem disse år lø-
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bende blevet drøftet i bestyrelsen, bl. a. mulighederne for forøget lønnet medhjælp og sagkyndig assistance og en mere hensigtsmæssig etablering af kontor.
Fra bestyrelsens årsberetning til generalforsamlingen den 24. marts
1962 skal citeres:
»Ved afslutningen af dette foreningsår skifter foreningen formand,
og dermed synes der samtidig at være lagt op til, at Dansk Psykologforening organisationsmæssigt er ved at træde ind på nye veje. I de
15 år, foreningen har eksisteret, har man stort set arbejdet efter de
grundprincipper, som foreningen blev startet på, at foreningsarbejdet
udføres af interesserede medlemmer, som er villige til at ofre tid og
kræfter til gavn for helheden. For 15 år siden havde foreningen godt
50 medlemmer, og administrationen var en brøkdel af, hvad den er
i dag med ca. 325 medlemmer. Den stigende efterspørgsel efter psykologisk arbejdskraft inden for mange forskellige områder af samfundslivet har samtidig medført stigende krav til psykologers dygtighed til at bestride disse stillinger og dermed stigende krav til, at den
faglige organisation er stærk og effektiv, og derfor er det en naturlig
udvikling, at man finder frem til en for den nuværende situation hensigtsmæssig struktur for foreningen. Dog må man håbe, at der stadig
er medlemmer, som er villige til at påtage sig hverv i foreningens
ledelse, selv om dette er forbundet med visse afsavn, for foreningens
fremtid hviler, trods al hjælp udefra, til syvende og sidst på medlemmerne selv.«
Efter dette citat vil jeg afslutte med en bemærkning om, at i 1962
var Dansk Psykologforenings tid som en blandet landhandel eller den
lille købmand uigenkaldeligt forbi. I disse første l 5 år af foreningens
historie var hele organisationen bygget op på håndkraft og en enkelt
skrivemaskine. Det hele, regnskab, bogholderi, medlemsfortegnelse,
»Meddelelser« o.s.v. var enkelt og overskueligt. Kontoret var åbent en
eller to halve dage om ugen, og der var da en lønnet kontormedhjælp.
Men som det i øvrigt også blev annonceret i »Meddelelser«, så kunne
formanden som regel træffes hjemme om aftenen, og lønudvalgets
formand kunne man også få kontakt med hjemme.
Men naturligvis måtte der ske ændringer, psykologforeningen måtte
følge med i udviklingen, og ligesom den lille købmand og den blan•-
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dede landhandel er forsvundet og erstattet af supermarkeder og discountbutikker, således er også den intime, lille forening forsvundet og
er blevet til en »rigtig« organisation nu med eget hus og mange ansatte og edb-anlæg og telefonsvarer. Og det har mange fordele, men
vel også nogle uundgåelige ulemper.
Karen Berntsen
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Fin Agersted

1962-1969

Som en selvfølge har jeg i lighed med de andre afgåede formænd
indvilget i den af bestyrelsen ønskede historieskrivning. Det er dog
ikke sket uden visse sværdslag, idet jeg principielt mener, at tidligere formænd egentlig er de dårligste historieskrivere. Vi har været
stærkt involveret i foreningens politik med sejre og nederlag, forhåbninger og skuffelser, som tiden efterhånden har tilsløret med et forsonende og positivt skær. Problemet har været diskuteret, og jeg har
bøjet mig under indtryk af, at det, man ønskede, mere var et tidsbillede med dets tendenser og strømninger end en egentlig eksakt historieskrivning. Jeg blev yderligere beroliget ved løftet om, at nødvendigt arkivmateriale ville tilgå i god tid. Min afmagt var derfor enorm,
da jeg med en måneds forsinkelse modtog enkelte referater for perioden 1962-69. At to trediedele af siderne tillige er ulæselige, gør ikke
sagen bedre. Retfærdigvis må det nævnes, at det nuværende sekretariat
har udvist store bestræbelser for at fremskaffe det ønskede materiale.
Opgaven var bare umulig, for det findes ikke.
Min beskrivelse vil derfor hovedsagelig bygge på hukommelse med
de utallige faldgruber dette vil indebære. Det må blive en stærkt
begrænset frihåndstegning, malet med brede pennestrøg, hvor jeg søger at beskrive de strømninger, følelser og mål, der prægede denne
periode. Den vil blive jeg-præget med deraf følgende mangel på
objektivitet og eksakthed, men måske til gengæld lidt mere farverig.
Jeg forventer ikke, at den bliver kongruent med andre medlemmers
opfattelse af samme epoke, ja, den vil vel ofte være i strid hermed.
Hvordan var så hovedind trykket af dette tidsrum? Hvad var foreningens mål, og hvilke midler blev taget i anvendelse? Hvad var man
optaget af, hvilke problemer var der opsamlet, hvilken politik blev
der ført? Dengang som nu diskuteret og formuleret på de årlige
generalforsamlinger, og i det daglige gennemført af bestyrelser, sam-
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mensat af medlemmer, der, tør jeg vove at påstå, var eksponenter
for de mere eller mindre velartikulerede ønsker hos foreningens medlemmer. Jeg erindrer ingen egentlige afstemninger i bestyrelsen. Vi
blev bare ved, indtil der var opnået bred enighed om de enkelte problemer. En langvarig og anstrengende proces, men som det står for
mig en ganske tilfredsstillende arbejdsmåde.
Sammenlignet med andre epoker, må jeg nok erkende, at foreningen
i disse år, bredt sagt og skrevet, var præget af en nok så høj grad af
indadvendthed, optaget af egne problemer som løn, uddannelse, autorisation, opbygning af en egentlig fagforeningsadministration. Studenteroprøret i 1968 og den voldsomme debat om psykologers roller
og samfundsmæssige funktioner eller efter behag dysfunktioner lå
nok som tidsindstillede bomber, holdt nede og overskygget af interne
problemer og interesser endnu på generalforsamlingen i 1969. For
mig at se står disse forhold i klar modsætning til min næste formandsperiode 1974-79, hvor jeg i foreningens politik observerede et
stærkt samfundsmæssigt engagement og en solidarisering med svage
og truede grupper.
V ar vi dumme, blinde og selvoptagne? J eg tror ikke mere end andre
grupper, men tresserne i almindelighed var nu engang anderledes
end halvfjerdserne. For danske psykologer sker der endvidere nogle
ting i begyndelsen af tresserne, som ligesom kanaliserer kræfter og
interesser ind i bestemte baner. Vi havde fået en egentlig akademikeroverenskomst, som parret med, at tjenestemandsansættelse nu foregik
i den akademiske lønramme, gjorde, at man følte nu at høre til i de
rigtige grupper. Disse forhold igen affødt af en stærkt udvidet uddannelse på egentligt universitetsniveau. Denne formelle ligestilling
med andre akademikergrupper, vi var bl. a. også blevet optaget i AC
(dengang AS), gør det menneskeligt forståeligt, at foreningen var
stærkt interesseret i en reel ligestilling. Dette var straks mere problematisk, men ikke håbløst. Den stærke udvidelse af den offentlige sektor kombineret med manglen på psykologer, gav mulighed for pression i kampen for at få lønkrav igennem. Disse krav koncentreredes
om tillæg. Ledertillæg, generelle tillæg og forskningstillæg. Der blev
sat mange kræfter og ressourcer ind i denne lønkamp, der blev fulgt
med stærk interesse og opbakning fra medlemmernes side på de årlige generalforsamlingen. Det er klart, at en fagforenings opgave
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bl. a. er at skaffe gode lønvilkår for medlemmerne, men jeg følte og
føler stadig, at ligeværdighedstanken også spillede en stor rolle. Cheftillæg og lederstruktur skulle være på niveau med andre akademikergruppers. Det samme for alle andre former for tillæg. Endelig bør
nævnes, at vi indledte en egentlig konkurrence med andre om de
højere chefposter.
Et andet internt problem var debatten for eller imod autorisation.
En debat, der fra nogle medlemsgruppers side også var iblandet ønsker om specialistuddannelser af forskellig art. Efter min opfattelse
var denne debat også præget af et mere eller mindre bevidst ønske
om at være på niveau med andre grupper, vi både samarbejdede og
konkurrerede med. Debatten blev intens og meget følelsesladet, idet
en alternativ psykologuddannelse på Lærerhøjskolen netop var vedtaget. En sidste afgørende faktor, der kom til at præge perioden, var
den organisatoriske opbygning. Min forgænger har sikkert skrevet,
hvordan al administration var foregået i formandens stue. Kontoret
var et jalousiskab og personalet en halvdagsdame måske to gange om
ugen. 1963 var overgangsåret fra barnestadiet til puberteten. Der blev
ansat en forretningsfører, et kontorhold på 3-4 personer og lejet lokaler. De første i St. Kongensgade. At det blev i 1963, lå vel naturligt
for ved det samtidige formandsskifte. Den reelle årsag var en stadig
større medlemsskare, samt stadig flere og voksende opgaver. Den nye
akademikeroverenskomst i forbindelse med akademikerlønrammen for
tjenestemænd gav anledning til og mulighed for en mængde forhandlinger med en masse myndigheder.
Da vi var en »ny« stand, måtte hver eneste forhandling forberedes
omhyggeligt. Det var vel i realiteten sådan, at hver eneste stilling eller
stillingskategori skulle dokumenteres og defineres. Den stadige udvidelse af den offentlige sektor medførte stadig nye arbejdsgivere at forhandle med. Den sociale sektor begyndte at vise sig som arbejdsområde for psykologer ud over de dengang traditionelle hovedområder,
hospitaler og skoler. Optagelsen i AC gav også nye arbejdsbyrder, og
det må ikke glemmes, at DPN blev udvidet til et egentligt fagblad.
Vi havde i starten administrativt fællesskab med Danske Økonomers
Forening, men tiden, udviklingen og det stigende medlemstal gjorde,
at vi helt var os selv ved udgangen af perioden. Skal jeg karakterisere
opbygningen af foreningen, vil jeg sige, at der hele tiden var et rime-
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ligt forhold mellem opgaver, administration og omkostninger. Det var
i de år, at bestyrelsens forslag til budget og kontingent ofte blev
nedstemt på generalforsamlinger til gunst for stadig større økonomiske byrder for medlemmer.
Set under et må jeg konkludere, at foreningen i disse år var optaget
i høj grad af indre problemer: konsolidering af det opnåede. Ønsker
om identitet og status som stand, samt opbygning af en effektiv organisation. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at det enkelte medlem
ikke var optaget af problemer vedrørende psykologrollen eller politisk
bevidst. Det kom bare ikke frem på f. eks. generalforsamlingerne som
egentlige foreningsopgaver endnu.
Efter at have givet et hovedindtryk af tiden 1962-69, vil jeg nu forsøge at uddybe de problemer og konflikter, der dannede grundlag
for debatter og diskussioner, der foregik i bladet og ikke mindst på
generalforsamlingerne. Dette for at give læseren mulighed for at
sammenligne tidligere og efterfølgende perioder for her igennem måske at finde en linie. Noget vil synes kuriøst og gammeldags, mens
andet sikkert har fortsat aktualitet.
Jeg vil starte med lønforhandlingerne. Dels fordi man dengang vel
syntes, at løn og stillinger nu engang var en faglig forenings vigtigste
opgave og dels fordi, som tidligere nævnt, disse forhold var tæt knyttet til identitet og status.
Det første store slag stod om rådgivningsklinikkerne, der netop var
oprettet i en række byer. Klinikkernes opgaver og mål gjorde det naturligt, at vi fra vores side ønskede, at såvel psykiatere som psykologer kunne komme på tale som chefer. Denne kamp var dog overstået
inden 1963, selvfølgelig kunne man fristes til at sige til psykiaternes
fordel. Tilbage stod så at få souschefen, den såkaldte ledende psykolog, placeret lønmæssigt rigtigt. Det vil sige overenskomstansættelse
med tillæg, sv. t. 3 5. lønklasse, hvor chefen var i 37. Vores udgangsposition var ganske god. Lokaler var lejet, chefer og øvrigt personale
var ansat, men hovedgruppen, psykologerne manglede. Situationen
blev udnyttet ved en effektiv blokade, der varede langt over l år. Vi
vandt til slut, og ledende psykologer og andre blev ansat på de ønskede vilkår. Det var en lang og hård kamp, der blev bakket stærkt
op af alle medlemmer. Det var i øvrigt første gang, jeg blev truet
med sagsanlæg for ulovlige aktioner. Blokadevåbnet blev senere brugt

52

med held, men mest for enkelte stillinger. For at afslutte historien
skal det tilføjes, at såvel chefs- som souschefstiilinger blev besat med
psykologer, efterhånden som klinikkernes opgaver blev klarere definerede gennem praksis, men nu i henholdsvis 36. og 34. lønrammer.
36. blev det anerkendte niveau for psykologchefer, vi nåede aldrig
det attråede 37. niveau for gruppen af chefpsykologer.
Det store arbejdsfelt for kliniske psykologer var endnu hospitalerne.
Skolepsykologiske kontorer og socialforvaltninger var endnu lukket
land, så hvad var mere naturligt end at indlede den næste kamp for
chefpsykologer på psykiatriske afdelinger. Igen har spillede selvfølgelig penge og status en rolle, men der var dengang en fast tro på, at
en chefpsykolog med faglig kompetence og et ret højt lønniveau ville
fremme udviklingen af en psykologfunktion på afdelingen eller hospitalet. Ganske pudsigt at tænke på, hvor mange i dag finder en
form for kollektiv ledelse mere effektiv, såvel fagligt som udviklingsmæssigt. Blokademuligheden var ikke aktuel, idet folk allerede sad i
stillingerne. Man måtte gå forhandlingernes og argumentationernes
lange og besværlige vej. Arbejdsgrupper blev nedsat i 1966 med
henblik på at udarbejde stillingsbeskrivelser, samt læssevis af faglige
argumentationer. Alt med det sigte gennem AC ved de kommende
overenskomstforhandlinger i 1967 at få etableret en stærk argumentation for chefstiilinger mindst på 36. lønrammeniveau. Fremstødet
lykkedes delvist, trods, synes jeg selv, en fin fremførelse. Vi opnåede
i første omgang at få nedsat et udvalg med et par overlæger, Jørgen
Fog fra AC, Lise Østergaard og undertegnede fra DP, samt repræsentanter fra arbejdsgiverområde. Det sidste var vigtigt, idet udvalgsbetænkningen direkte skulle danne grundlag for krav om opnormering.
Betænkningen opstillede 4 krav for chefpsykologfunktionen:
l. Chefpsykologen skal lede og koordinere psykologarbejdet for af-

delingen.
2. Chefpsykologen har ansvar over for overlægen for alt psykolog-

arbejde på afdelingen. Det bemærkes særligt her, at testning alene
kan udføres af psykologer, og at vurdering af testresultaterne alene
kan foretages af psykologgruppen.
3. Chefpsykologen er m. h. p. undervisning ansvarlig for uddannelsen af psykologkandidater - og evt. studenterpraktikanter, samt for
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'orientering' af andre faggrupper, såvel akademiske som ikkeakademiske, om det psykologiske arbejde.
4. Vedr. afdelingsforskning er den ledende psykolog for sit område
ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse heraf.
Med dette papir i hånden opnåedes vel i første omgang ca. 12-14
stillinger, og flere kom til.
Modellen blev søgt anvendt på andre områder uden synderlig resultat.
Bl. a. forsøgte vi gennem år med masser af tidskrævende forhandlinger at få blødgjort Statens Andssvageforsorg. At det ikke blev til
noget, skyldes nok, at forsorgens område blev besluttet overført til
amtskommunerne, og så turde man ikke binde sig.
Mange læsere synes måske på nuværende tidspunkt, at jeg breder mig
for meget over disse kampe. Undskyldningen er, at problematikken
interesserede medlemmerne uhyre meget. Hvor en departementschef,
en kontorchef eller en overlæge for de store foreninger var klart definerede såvel m. h. t. kompetence som løn, stod vi som ung stand på
helt bar bund. Det var en læreproces for os selv, og det var vel forståeligt, at arbejdsgiversiden også var usikre og skeptiske. Gudskelov
var der mangel på psykologer, og alle offentlige sektorer ekspanderede.
Som afrunding af disse forhold skal kun nævnes, at det her drejede
sig om rene psykologstillinger. Hele universitetsområdet f. eks. var
jo et fælles AC-anliggende.
Det var en spændende tid. Jeg og andre lærte uhyre meget om psykologers arbejde, om arbejdsgiversynspunkter, om forhandlingsteknik,
og såmænd også om psykologers psykologi, idet det ind imellem var
ret så fantastisk, hvad der kunne bygges op af argumentationer for en
enkelt stillings opnormering. De glade tressere hjalp os, ligeledes mangelen på psykologer, men ikke mindst også det arbejde, der blev gjort
på de enkelte arbejdssteder. Det var igennem det sidste, at arbejdsgiverne blev endelig overbevist om psykologers arbejde og værdi.
Efter behandlingen af foreningens interne lønpolitik er det naturligt
at omtale vort forhold til AC (AS), som jo var en integreret part i
mange af forhandlingerne. Man må erindre sig, at AC dengang kun
havde forhandlingsretten for fællesakademikeroverenskomsten, samt
de forskellige generelle tillæg og undervisningstakster. Det var også
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en stor mundfuld. Overenskomsten var det store gode, man havde vel
lidt ondt af de stakkels tjenestemænd, som først blev tilsluttet AC
langt senere. Overenskomsten gav mere i pengepungen, ansættelsen
var meget sikker, synes man. Senere tider har revideret denne optimisme. Det vigtigste var dog, at overenskomsten gav ret til aktioner,
såvel strejker som blokader, og de blev brugt. Ofte var truslen herom
nok. Da OP-medlemmer næsten alle var overenskomstansatte, var det
klart, at vi var begejstrede og loyale medlemmer. I hele perioden lød
det gang på gang: Vi må spørge AC, hvad vil AC sige til dette eller
hint. Jeg var mange gange dernede for at få det at vide, oftest uden
resultat. AC havde ingen mening. Vi var vel for små og uinteressante.
Som andre små foreninger havde vi intet at skulle have sagt. Det var
de store, der havde betydning, og deres interesser blev vel clearet indbyrdes. Reelt mener jeg at kunne sige, at de små foreninger ikke fik
meget ud af de individuelle krav ved forhandlingerne. Et sindrigt
puljesystem gjorde, at de beløb, der var sat af til de små, ikke slog
til ud over, at enkelte medlemmer fik et tillæg. At kamelen blev slugt,
skyldtes jo dels det subjektive, at vi var med på vognen eller inde i
varmen, og det betød meget, dels at vi fik del i alle de generelle gevinster, og kagen var unægtelig større dengang.
Endvidere må det huskes, at Overenskomstlønnen var lig med selve
lønnen for langt de fleste af vore medlemmer, og den var sikret ved
fællesforhandlingerne. Vi kunne ikke spilles ud mod andre.
Jeg var i nogle år medlem af AC-bestyrelsen, og hvad der måske var
endnu mere spændende, medlem af det forhandlingsudvalg, der tilrettelagde strategien og førte forhandlingerne på højeste niveau. Udvalget bestod af repræsentanter fra de store foreninger og en enkelt
fra de små. Hvorfor det egentlig blev mig, er aldrig gået op for mig.
Det var lærerigt begge steder, og man fik indblik i mange sære forhold. Jeg har antydet, at det var så som så med de demokratiske spilleregler. Det betød dengang ikke så meget. Resultaterne var gode, og
de enkelte foreningers medlemmer lagde ikke så megen vægt på medbestemmelse eller politisk bevidsthed. Selvfølgelig var der enkeltmedlemmer hos os, der var betænkelige og kritiske, men det store
flertal var tilfreds.
AC var i denne periode magtfuld, selvsikker og vel lidt glubsk. Jeg
husker særlig forhandlingen om undervisningstaksterne, hvor vi fik
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nogle kæmpeforhøjelser. For yngre medlemmer, der kun kender krisens Danmark, skal det nævnes, at baggrunden i tresserne var en ganske anden. For det første var der akademikermangel. Dertil kom en
stadig stigning i aktiviteterne for hele samfundet og i denne forbindelse ikke mindst inden for den offentlige sektor. Regering og administration var derfor meget følsom over for truslen om blokade og
strejke inden for vitale områder. Når jeg tænker på, hvad der i almindelighed blev opnået på akademikerområdet, kan jeg godt blive
lidt betænkelig. Da mange akademikere i pressen udbredte sig over,
hvor livsnødvendige vi var for samfundet, og hvor høj en pris samfundet retfærdigvis måtte betale, forstår jeg godt den aversion, der
opstod mod de højtuddannede. Som trøst kan det måske siges, at da
bøtten nu helt er vendt med reallønsnedskæringer, var det måske meget godt, at vi havde noget at tære på. Vi gjorde os dengang ikke så
mange tanker derom. Når det regner på præsten, drypper det jo på
degnen, og vi var glade for at være medlem af præstestaben. DP
hørte i perioden til de pæne børn i AC i stærk modsætning til min
næste formandsperiode 1974-79, hvor vi klart blev opfattet som
»enfant terrible«.
Forhåbentlig har jeg ud fra alt foregående fået givet det indtryk, som
kun er mit eget, at alt hvad der omhandlede løn, ansættelse, stillingsstruktur, indhold og kompetence gled rimeligt godt. Jeg tør ikke gå
længere end til at sige, at det i hvert fald ikke affødte de store debatter, diskussioner eller slagsmål. Disse kom på en helt anden front,
nemlig den årelange diskussion om en psykologlov indeholdende bl. a.
en autorisation. Et forhold, der delte foreningen op i to adskilte lejre.
Pessimister mente dengang, at foreningen stod for en sprængning.
DP var, dengang det hele begyndte, domineret af de to store sektioner, klinikerne og skolepsykologerne. Man må her erindre sig, at
skolepsykologerne alle var cand. psych.er, uddannelsen på Lærerhøjskolen var planlagt, men skulle først starte tror jeg i 1966. Det var
herom striden drejede sig: Hvem skulle kunne autoriseres, kun de
universitetsuddannede eller også de kommende cand. pæd. psych.er.
Hvis sidstnævnte ikke havde eksisteret, tror jeg såmænd, at vi havde
haft en psykologlov i dag. Stemningen var principielt for en sådan,
særlig blandt klinikerne, idet den kunne danne grundlag for specialistuddannelser, der var nok så aktuelle dengang. Til gengæld kunne
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man fantasere sig til, at hvis autorisationstanken ikke var opstået,
havde vi ikke fået det store slagsmål i 1968-69 om cand. pæd.
psych.ers optagelsesberettigelse i DP. Problemerne optog medlemmerne så meget, at det ganske overskyggede oprøret i 1968, et problem jeg nok skal komme tilbage til senere.
Det begyndte i Nordisk Råd, hvorfra der kom en anbefaling af en
autorisation for nordiske psykologer m. h. p. et fællesnordisk arbejdsmarked også for psykologer, som man kendte det fra mange andre erhverv. Ideen blev taget op på de fælles halvårsmøder, der blev afholdt
af de respektive psykologforeninger. Der var principiel enighed om
det positive i tanken, ligesom de enkelte foreninger på deres generalforsamlinger blev bakket op af medlemmerne. Sikkert såvidt jeg husker med varieret entusiasme. Sverige havde på det tidspunkt to uddannelser, en kortere og en længere, der gav fuld kompetence. Der
var fuld enighed om, at kun den længere skulle kunne autoriseres.
Tiden gik med at sammenligne de forskellige universitetsuddannelser.
Det var vel ikke altid lige smigrende bemærkninger, der blev udvekslet, men man kunne da enes om, at uddannelserne var så ligeværdige
m. h. t. form, indhold, sigte og længde, at det kunne gå an at lade autoriserede psykologer arbejde frit i alle de nordiske lande. Det kom
derfor meget på tværs, at de første tanker og udkast om en treårig
uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole dukkede op. Alle var skeptiske både m. h. t. studietidens længde og det langt smallere sigte med
uddannelsen. De svenske erfaringer med to uddannelser vejede også
tungt. Så tungt, at de andre nordiske lande tog stærke forbehold. Dette
måtte påvirke vor forening stærkt og affødte en stærk aktivitet. Studieplaner blev gransket nøje, møder afholdtes med sektioner og andre
implicerede. Særlig står billedet af et møde på Lærerhøjskolen mellem
bestyrelsen og gruppen af psykologilærere, der havde ansvaret for den
nye uddannelse. Det var ikke p. g. a. ophidselse eller skænderier, jeg
husker det, men fordi vi efter en lang aften ikke var nået hinanden
et skridt nærmere i spørgsmålet om ligeværdighed eller ej, de to uddannelser imellem. DP havde samtidig udvirket, at der under Indenrigsministeriet, der behandler autorisationsspørgsmål, blev nedsat et
psykologlovudvalg. Sammensætningen var uheldig. Mange overlæger,
en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, en repræsentant fra Lærerhøjskolen og så mig fra DP. Udformningen af lovudkastet voldte ikke de
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store problemer. Der er normer og praksis for, hvad et sådant skal
indeholde. To forhold var dog kontroversielle. Sammensætningen og
placeringen af det psykolognævn, der i praksis skulle forvalte loven og
den paragraf, der i realiteten skulle åbne adgang for andre psykologuddannelser end universitetsuddannelsen. Psykolognævnet tænktes
sammensat af et mindretal af psykologer, og det skulle placeres under
Sundhedsstyrelsen. Denne kamp vandt vi. Der blev psykologflertal,
men ikke alle var tænkt som udpeget af DP. Dets placering blev under Indenrigsministeriet. Det lykkedes ikke at ændre adgangsparagraffen, og det blev stridspunktet på generalforsamlingen i 1966 på
Hindsgavl. Det blev den heftigste og mest stormfulde generalforsamling, jeg har oplevet. Utallige, ofte skarpe indlæg for og imod. I pauserne forsøgte bestyrelsen ved separate møder med henholdsvis kliniskog skolens sektion at opnå kompromis. Bestyrelsens ønske var, at man
principielt godkendte loven, men med et stærkt og sikkert forbehold
over for adgangsparagraffen. Under kampens hede stillede bestyrelsen
sine mandater til rådighed, hvad der oplevedes som en grov provokation, hvad det vist også var, må jeg erkende. Aftenen forløb uden
nogen afgørelse, og som så ofte i generalforsamlingernes historie
viste det sig trods meningsbrydninger og ophidselse, at medlemmerne
ønsker de fornuftige og holdbare løsninger på problemerne. Man
fandt på den fiffige løsning at afbryde mødet for at genoptage det en
måned efter, stadig på fynsk grund, i Nyborg, det kastede ligesom et
legalt skær over den vist nok tvivlsomme beslutning. Tiden imellem
blev af bestyrelsen brugt til juridiske konsultationer og yderligere informationer af medlemmerne.
Mødet i Nyborg forløb udramatisk, det var ligesom interessen for autorisation var kølnet væsentligt.
Til orientering for yngre medlemmer skal jeg citere bestyrelsens argumentation for den principielle tilslutning til tanken om autorisation.
Jeg syntes den ganske godt dækker de holdninger og behov, der på
dette tidspunkt herskede hos et flertal i medlemsskaren:
»Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at et princip om autorisationsordning er ønskelig for psykologstanden på længere sigt ud fra følgende argumenter:
a)
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Autorisationen har indiskutabelt nogle fordele for de universitets-

uddannede psykologer. Man har vel nok i diskussionen før generalforsamlingen hæftet sig vel meget i den formelle autorisationsakt og
mindre ved, at vi får en lovgivning for psykologer på samme måde,
som lægestanden har en for læger. Bestyrelsen mener, at et officielt
psykolognævn er af betydning, særlig m. h. p. indhold og form af den
l-årige kadidatuddannelse, som loven omtaler. Det må samtidig erkendes, at de specialistordninger, som så mange ønsker, vil være af
ringe værdi, hvis de meddeles af et foreningsoprettet psykolognævn.
Endvidere skal anføres, at loven giver tavshedsret, i modsætning til
den hidtidige generelle tavshedspligt. Der gives universitetsuddannede
psykologer eneret til brug af en række psykologiske prøver, og der
gives endelig en beskyttelse af benævnelsen psykolog. Bestyrelsen har
ikke ment at kunne negligere disse fordele, så længe diskussionen kun
drejer sig om universitetsuddannede psykologer.
b) Bestyrelsen er af den opfattelse, at det kan virke lidt reaktionært
eller uoverlagt på forhånd at forkaste princippet om en autorisationsordning for universitetsuddannede psykologer, så længe situationen er
så uafklaret inden for den højere uddannelses område. Synspunkterne
kan skifte i løbet af den nærmeste årrække, og endelig kender man jo
endnu ikke formelt Undervisningsministeriets stillingtagen til cand.
pæd.-uddannelsen på Lærerhøjskolen. Ved at gå ind for princippet,
men samtidig at forbeholde sig sin stilling, vil der være mulighed for
en bedre og mere velfunderet stillingtagen om nogle år, som meget
vel kan resultere i en definitiv forkastelse af autorisationsprincippet
c) Bestyrelsen mener endelig ud fra ovenstående punkter, at tidspunktet til at risikere et brud inden for de universitetsuddannedes
rækker endnu ikke er modent.«
Generalforsamlingen skal herefter udtale følgende:
Dansk Psykologforening kan principielt tiltræde forslaget om indførelse af en autorisationsordning og oprettelse af et psykolognævn.
Dansk Psykologforening må imidlertid fortsat fastholde, at en autorisationsordning indtil videre alene bør omfatte personer, der har bestået psykologisk embedseksamen eller magisterkonferens i psykologi,
og som har gennemgået en vis praktisk uddannelse.
Man må derfor nære alvorlig betænkelighed ved formuleringen af lovforslagets paragraf l, stk. 2, hvorefter også den, som ved en anden
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højere læreanstalt har bestået en eksamen, der af Undervisningsministeriet ligestilles med de førnævnte uddannelser, kan autoriseres.
Dansk Psykologforening er vel enig i, at uddannelse ved universiteter
eller andre højere læreanstalter kan udvikle sig således, at den kan
berettige til autorisation, men at forudsætningen herfor - af hensyn
til hele værdien af en autorisationsordning - må være, at sådan uddannelse opnår samme værdi, som den nuværende universitetsuddannelse. Dansk Psykologforening finder, at Universitetets og psykolognævnets bedømmelse i denne henseende må være afgørende.
Dansk Psykologforening skal samtidig oplyse, at de øvrige nordiske
psykologforeninger vil udtale forbehold over for deres respektive regeringer vedrørende en autorisationsordning på fælles nordisk basis.
Dansk Psykologforenings generalforsamling har vedtaget, at intet
medlem af Dansk Psykologforening må søge autorisation, før adgang
hertil er godkendt af en generalforsamling i Dansk Psykologforening.
Ingen stemte imod, ganske få undlod at stemme, mens de fleste var
for. Vedtagelsen blev fremsendt, og jeg fik nogen tid efter underhånden at vide, at lovforslaget ikke ville blive fremlagt i Folketinget under den trussel, at en lov skulle blive underkendt af en fagforenings
generalforsamling. Den kom i ministeriets venteskuffe, hvor den vel
ligger endnu, og det var måske ikke så dumt?
Efter sådanne storme kommer der gerne vindstille et stykke tid. Efteruddannelse var til drøftelse, men meget spredt. Nok fordi klinikerens
ønske om en snæver specialistuddannelse ad modum lægernes, var opgivet.
Generalforsamlingen 1967 var hovedsagelig optaget af de igangværende overenskomstforhandlinger. Ikke så underligt. Dels var der noget at hente, dels havde foreningen og enkeltmedlemmerne kautioneret for ret store lån til AC-konfliktberedskab.
Først på generalforsamlingen i 1968 i Gilleleje opstår den næste større
konflikt, der igen delte deltagerne i de sædvanlige to lejre. Det var
spørgsmålet om optagelse af de første cand. pæd. psych.er, der ville
være færdige sommeren 1969. Debatter nåede vel aldrig de stormfulde højder fra 1966, men det var helt øjensynligt, at mange var betænkelige ved optagelsen. Man følte sig truet. Dels fordi man kunne
forudse, at de nye psykologer ville brede sig ud over folkeskolens om-
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råde til forsorgsområderne og de forskellige arter af seminarier. En
forudseenhed, som vist ikke helt er blevet gjort til skamme. Man
mente, at optagelse i DP ville fremme denne udvikling. Karakteristisk
for den tid endnu, var man også bange forAC's holdning. Nogle var
blevet spurgt af AC-repræsentanter, om DP var ved at begå fagforeningsmæssigt selvmord. Usikkerheden var stor og debatten til tider
livlig, da skolepsykologer og Lærerhøjskolen naturligt havde et andet
synspunkt. Det endte med, at det blev pålagt den kommende bestyrelse at undersøge og forberede sagen til generalforsamlingen i 1969.
Hermed startede en medlemsdebat, der i nogen grad kom til at overskygge andre og vigtigere spørgsmål. Debatten ebbede ud inden generaflorsamlingen. Og på denne blev cand. pæd. psych.ers optagelse behandlet under punktet lovændringer. Der var en del paragrafændringer, hvoraf altså også adgangsparagraffen. Ændringerne gik igennem
uden at nogle stemte imod. At det gik så smertefrit, skyldtes nok
flere ting. For det første havde det vist sig, at AC var ganske indifferent og helt overlod beslutningen til DP. Mange andre foreninger,
herunder magisterforeningen, optog medlemmer med kortere uddannelser. For det andet var AC definitivt indforstået med, at alle skolepsykologer i folkeskolen var underlagt Danmarks Lærerforening,
mens f. eks. cand. pæd. psych.er, som fik psykologarbejde uden for
folkeskolen skulle aflønnes efter overenskomsten. Således talte også
praktiske forhold for en optagelse.
Den sidste store begivenhed, der fik foreningsmæssig og politisk betydning, var »studenteroprøret i 1968«. Det er tidligere nævnt, at det
ikke fik betydelig indvirkning på foreningens politik. Vi var endnu
i opbygningsfasen. Oprøret kom pludseligt og uventet til foreningen.
Interesserede og aktive medlemmer var samlet til årsmøde og generalforsamling på et hotel i Gilleleje. Det står mig uklart, hvor mange
i forsamlingen der vidste noget om de dramatiske begivenheder, der
samtidigt foregik på studiegården. Det var vel udslag af den relativt
ringe kommunikation, der i denne periode var mellem DP og henholdsvis lærere og studerende. Ved afslutningen af generalforsamlingen fik udsendte studenterrepræsentanter ordet og gav en ganske kort
redegørelse for begivenhederne. Generalforsamlingen besluttede dog
at afslutte denne for derefter at få en mere udførlig beretning. Efter
denne opstod der debat, om DP på grundlag heraf skulle tage officielt
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stilling til kravene fra yngre lærere og studerendes krav. Et klart flertal fandt dog sagen for uafklaret, man havde bl. a. ikke hørt sagen
fra alle parter. Man enedes derfor om som kompromis følgende første
udtalelse:
»Deltagerne i psykologforeningens årsmøde støtter de psykologistuderende og de ikke-professorale læreres ønsker om moderne undervisningsformer og deres ønske om medbestemmelsesret.«
Som det ses rimelig og besindig, som så ofte før og siden, trods måske hidsige og skarpe debatter forinden. Jeg fandt og finder beslutningen rigtig henset til den uafklarede situation, men lige så meget,
at der på et senere tidspunkt, hvor mange var gået, ikke var nogen
som helst parlamentarisk basis for en offentlig udtalelse. Ugen derefter var meget hektisk. Der var et stærkt pres fra mange sider for,
at DP hurtigt skulle give sin mening til kende. Der var ikke konstitueret nogen bestyrelse, så de næste døgn var en ubrudt kæde af møder og telefonsamtaler, hvorefter jeg tog beslutningen om, at DP støttede de studerendes ønske om 50 pct. medbestemmelsesret. Det er vel
en af de få gange, så afgørende beslutninger er taget af formanden
alene. At det kan være berettiget i usædvanlige situationer, er vel
bl. a. en af begrundelserne for, at formanden vælges særskilt. DP blev
ikke populær i AC-kredse, og man kan måske sige, at beslutningen
var starten til en mere uafhængig og progressiv politik.
Så snart bestyrelsen var funktionsdygtig, gik man i gang med et positivt og ret så ambitiøst projekt. Det gik ud på at nedsætte arbejdsgrupper, bestående af studerende og foreningsmedlemmer m. h. p. at
få startet en målsætningsdebat for studiet og en samarbejdsordning på
Psykologisk Laboratorium. Det var DPs håb, at der kunne skrives en
hvidbog om oprøret og dets mål. DP ville finansiere arbejdet, lægge
sekretariatsarbejdskraft til, samt betale trykning. De studerende var
imidlertid ikke interesserede. Vel nok et tegn på, at tiden endnu ikke
var inde for et tillidsfuldt og gensidigt samarbejde mellem Universitet og forening.
Jeg redegjorde for disse forhold på generalforsamlingen i 1969, uden
at det affødte bemærkninger. Senere på dagen kom der et forslag om
en associeringsordning for de studerende, og det blev da heldigvis
senere også til noget.
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Som nævnt i indledningen er dette strejftog gennem perioden 196269 en frihåndstegning, byggende næsten udelukkende på hukommelsen. Det er blevet en subjektiv historie, hvor jeg har søgt at fremdrage
de vigtigste forhold og problemer, som kom til at præge tiden, og for
nogles vedkommende også fremtiden. Uddannelse og efteruddannelse
har ikke fået en fremtrædende plads. Den første fordi der dengang
var en lang vej mellem Psykologisk Laboratorium og os, for efteruddannelsens vedkommende herskede en del uenighed for eller imod
specialistuddannelse. Dette medførte, at afgørende beslutninger først
blev mulige efter 1969. Der kørte en nok så vag strukturdebat gennem
hele perioden. Den var ikke særlig aktuel og endte med, at man var
godt tilfreds med generalforsamlingen som afgørende parlamentarisk
element. Medlemsskaren var trods alt endnu til at overse. For mig
at se var tiden præget af opbygning, udvikling og organisering. Vi
foretog et afgørende skridt rent fagforeningsmæssigt ved overgang til
professionel administration. Arbejdsområderne udvidedes stadig, og
de økonomiske forhold var med os. Krise, arbejdsløshed og dilemmaer
om psykologrollen havde man endnu til gode.
Vi startede med i 1963 at have opnået en grund og et fundament, bestående af akademikeroverenskomsten og den akademiske tjenestemandslønramme. Vi var medlemmer af AC, og vor uddannelse var et
5-årigt studium. Dertil kom et lovende og spændende arbejdsmarked,
med mange muligheder for den støt voksende medlemsskare. Der var
diskussioner og skænderier om, hvordan huset skulle være. Det skulle
i hvert fald være godt indrettet og være pænt at se på udefra. Det
lykkedes at få det færdigt, men vi var så travlt optaget af disse ting,
at DP som forening næppe samtidigt kunne være optaget af, hvad
der foregik uden for havegærdet. Forhold i omverdenen, oprørets
vækkelse af kritisk fag- og samfundsholdning, men vel også, at opbygningen af fagforeningen stort set var tilendebragt i 1969, gjorde,
at danske psykologer fra dette tidspunkt i langt højere grad kunne
bruge ressourcerne på forhold ud over vore snævre faginteresser.
Hvad det blev til, vil de næste forfattere sikkert berette om.
F. Agersted
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Poul Vidriksen

1969-1972

Karen og Fin har allerede refereret vore betænkeligheder ved at skulle
være historieskrivere. Kun en enkelt tilføjelse for denne periode.
I løbet af disse tre år fordobledes medlemstallet, og de kandidatårgange, der havde deltaget aktivt i studenteroprøret, rykkede ind i
foreningen. Dette gav et helt nyt sæt af problemer for foreningen.
En beskrivelse af det historiske forløb ville især i denne periode kræve medvirken af en langt større gruppe af foreningen medlemmer.
V ed gennemlæsning af DPN for denne periode imponeres man over
det væld af gode og skøre ideer. Alene at se på de forsidebilleder,
bladet havde, giver indtryk af liv.
Jeg skal derfor ligesom forrige formænd ganske afstå fra en præcis
og detaljeret gennemgang af begivenhederne. Det bliver helt mit
personlige subjektive indtryk af en periode af foreningens liv. Af
hensyn til fremtidige historieinteresserede medlemmer vil indledningen bestå i en præsentation af nogle af de mest markante aktivitetscentre i foreningen.
Fin Agersted havde i sin 7-årige formandsperiode fået opbygget et
effektivt sekretariat, og Lise Møller havde deltaget som bestyrelsesmedlem i lønforhandlingsarhej det og igennem hele perioden havde
Lise og sekretariatschefen Bodil Bennike slæbet med de mange forhandlinger. Jeg husker kun at have deltaget i et par af forhandlingerne. De gjorde til gengæld indtryk, specielt med hensyn til
de opfattelser, vore modparter havde af psykologer. Ved en forhandling i lønningsministeriet, hvor jeg mødte op sammen med Bodil og
Lise, startede arbejdsgiverforhandleren med at spørge, om ikke det
var unødvendigt at drøfte højere lønninger for vore medlemmer, da
de fleste jo var hjemmegående husmødre med et bijob, og så kiggede
han intenst på mine to medforhandlere. Selvfølgelig måtte han afvises
lige så groft med et spørgsmål, om man ikke i lønningsministeriet
fulgte med udviklingen.
En anden episode indtraf, da vi skulle forhandle om den organisato-
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riske opbygning på Gentofte Amtssygehus. Forhandlingerne foregik
i Sygehusforeningens lokaler i Vedbæk, og forhandlingslederen var en
mand fra provinsen. Han og jeg blev sat over for hinanden, og forhandlingerne gik i gang. Jeg forklarede ivrigt og intenst vort forslag
og så afventende på ham. Han svarede, men pludselig rejste han sig
og gik ud af lokalet. Sygehusforeningens sekretariatschef løb efter
ham og kom ind et øjeblik efter og fortalte, at han skulle fortsætte
forhandlingerne, fordi forhandlingslederen ikke kunne forhandle med
psykologer - han følte, at de så igennem ham. Vi fik i øvrigt efter
min mening et godt resultat ud af den forhandling.
En anden og meget aktiv gruppe var de nye kandidater fra årgang
1969. De havde oplevet, at et oprør og en effektiv organisering kunne
give resultater. De havde først og fremmest en stærk antiautoritær
holdning og satte spørgsmålstegn ved enhver form for autoritet. De
var tilhængere af et direkte demokrati, og de havde oplevet, at det
kunne fungere. Fagforeningen repræsenterede for dem, gennem den
kontakt de fik med vort fast og sikkert styrede sekretariat, en ny
form for autoritet (husk at hele bestyrelsen, også formanden, var ulønnet og havde heltidsarbejde ved siden af foreningsarbejdet). Det ville
føre for langt at remse alle de aktive fra denne gruppe op, og jeg
kunne risikere at glemme nogen. De betragtede sig som en gruppe,
og når jeg her nævner Else Ryding, er det fordi, hun var den, der i
bestyrelsen »repræsenterede« (det kunne man ikke ifølge ideologien)
og faktisk gjorde en stor indsats for at sikre en udvikling henimod
en større medlemsdeltagelse i beslutningsprocesserne.
En tredie meget aktiv gruppe var gruppen omkring redaktionen af
Dansk Psykolognyt De ansvarlige, Ulrikka Trolie og senere Peter
Lauridsen og Hans Hessellund, havde samlet en redaktionsgruppe bestående af kandidater og studenter. Det var især »stud. psych.«, de studerendes del af bladet, der satte -fart i debatterne ved en række provokerende artikler. Mange af artiklerne kunne de ældre kandidater
slet ikke læse, de var skrevet i et nyt indforstået ungdomssprog. En
del af artiklerne vakte forargelse, og en del af de ældre medlemmer
meldte sig ud. For nogen havde man indtryk af, at det måske blot
var et påskud, fordi de ikke mente at få noget ud af foreningen som
fagforening. Dengang havde AS (nu AC) ikke forhandlingsretten
for mange chefstillinger. Jeg husker i hvert fald lidt bittert, at vi
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havde forhandlet en chefstilling igennem for derved at kunne få ansat nogle medarbejdere, men dagen efter meldte »chefen« sig ud, for
nu havde han jo ikke mere brug for foreningen.
En fjerde aktiv var Per Schultz Jørgensen, der blev redaktør af Nordisk Psykologi. Vi havde et godt samarbejde. Vi kæmpede i fællesskab for at bevare bladet trods svenskernes forsøg på at standse det.
Det lykkedes Per at øge oplaget betydeligt, bl. a. ved at indføre en
række temanumre, som netop ramte lige ind i den aktuelle debat om
psykologuddannelserne og psykologrollen og mange andre spændende
emner, som rakte ud over psykologernes egen kreds. Der er ingen
tvivl om, at den respekt, der opstod om Nordisk Psykologi, var med
til, at svenskerne ændrede signaler. Hvis man gennemser vore blade
fra perioden, vil man finde adskillige andre medlemmer, der deltog
aktivt i debatten. Der var bestemt ikke tale om, at det var en lille
gruppe, der skrev i bladene. Mange følte trang til at ytre sig om studenternes provokationer, men i høj grad også om de faglige problemer. Psykologien fik flere nye ansigter. Kliniske psykologer, skolepsykologer, universitetsansatte, j a, selv professorerne deltog aktivt.
Der nedsattes 9 aktive medlemsgrupper, der arbejdede mellem gene·
ralforsamlingerne. Gruppen af samfundskritiske psykologer etableredes, og de første ansatser til en marxistisk psykologi diskuteredes.
Hvad var egentlig baggrunden for denne udvikling. Min tolkning af
det går på følgende:
I 60erne sætter den øgede produktion og den fulde beskæftigelse, som
tidligere i historien, en debat i gang om demokratisering. Nu hvor
de daglige fornødenheder er sikret, er der tid til at beskæftige sig med
at forbedre arbejdsforholdene, herunder at få medbestemmelse. Det
er en debat, der findes i hele Vesteuropa. I F rankrig tilkæmper bedriftsrådene sig større indflydelse, i Norge vedtages i 1965 en lov
om personalets medbestemmelsesret i statsvirksomheder, i Danmark
medvirker arbejdspsykologer ved kurser om demokrati på arbejdspladsen, og i 1966 har jeg et kursus for københavnske fagforeningsledere om demokrati i fagbevægelsen. Samme år er der store strejker
i Frankrig for medbestemmelsesretten, uden at der vel er noget årsagsforhold mellem de to sidstnævnte begivenheder. Kort sagt spørgsmålet om demokratisering er sat på dagsordenen. I 1968 kommer
dette så også ind på universitetets psykologiske laboratorium, hvor et
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stærkt stigende antal studerende i for små lokaler, med for få lærere
gør oprør af i øvrigt mange andre grunde, som jeg ikke er kompetent
til at udtale mig om.
De studerende, der ikke var medlemmer af psykologforeningen, var
lige så skeptiske over for denne som over for professorerne. Jeg husker, at jeg der havde været beskikket deltidslærer fra 1955 i faget
arbejdspsykologi søgte ind som afdelingsleder. I denne forbindelse
skulle jeg tale med de psykologistuderendes fagråd, og de ytrede stor
skepsis, fordi jeg på det tidspunkt var medlem af psykologforeningens bestyrelse, hvilket efter deres mening ikke tydede på den rette
antiautoritære holdning.
Men som sagt var der stemning for demokratisering. I min præsentationsartikel i DPN lagde jeg vægt på, at det var nødvendigt at øge
kommunikationen mellem de forskellige grupper i foreningen, og
som jeg forsigtigt skrev: »Vi har også muligheden for flere indbyrdes diskussioner og måske også flere konflikter«. Vi fik konflikter.
Som formand forsøgte jeg at mægle ud fra det overordnede synspunkt,
at disse konflikter måtte kunne bruges til en kvalitativ styrkelse af foreningen og at fagforeningen skulle bevares.
Hvad gjorde vi så for at øge kommunikationen? Vi fik åbne bestyrelsesmøder, og vi fik referat af bestyrelsesmøderne sat i bladet. Vi fik
ændret vedtægterne, så der kunne oprettes og gives penge til lokalkredse, vi stillede forslag om en forsøgsvis tillidsmandsordning på de
største arbejdspladser. Foreningens øverste myndighed generalforsamlingen fik ændret form. Som ung kandidat havde jeg altid været irriteret over, at psykologer skulle ledes af en jurist som dirigent, og vi
fik indført, at dirigenten skulle vælges blandt vore egne kolleger. Vi
eksperimenterede også med generalforsamlingens form, idet der nedsattes grupper, som diskuterede nogle af emnerne og kom med deres
forslag sat op på store stykker maskinpapirer i salen. Denne åbning
havde, så vidt jeg kan bedømme, den fordel, at flere af medlemmerne
kom til at ytre sig, at der i grupperne skete en vis sortering af ideerne,
men til gengæld havde det den ulempe, at generalforsamlingerne nu
ikke mere kunne afvikles i løbet af 6 timer.
Vi forsøgte også at åbne foreningen over for andre end cand. psych.er.
Vi mente, at vi nu var så stærke, at vi kunne tilbyde folk, der arbej-
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dede i psykologstiilinger uden at være cand. psych.er medlemskab af
foreningen. Det drejede sig i første omgang om cand. pæd. psych.erne, men også enkelte personer med udenlandske uddannelser. De
studerende fik nu adgang til foreningen, selv om det i første omgang
kun blev med 1/10 stemme og uden ret til at stemme i vedtægtsmæssige forhold. Man var blevet lidt skræmte af, at studerende havde
overtaget sygekassen »Strand«, og at Sociologisk Selskab var blevet til
» Tigersocietetet«.
Der var dog grænser for nyorganisationen. I et forsøg på at delegere
ansvaret mere ud i foreningen foreslog jeg en kollektiv ledelse, men
det faldt på generalforsamlingen.
Mange medlemmer klagede over, at de ikke kunne tale med sekretariatet om deres problemer, de følte sig bureaukratisk behandlet, og vi
indførte derfor træffetid for formanden en gang om ugen, og der
blev foreslået ansat en psykolog i sekretariatet på deltid.
En konflikt mellem bestyrelsen og redaktionen af DPN om, hvilken
politik der skulle føres over for et samarbejde med Skolepsykologforeningen, medførte, at der blev indført generalforsamlingsvalgt redaktør. Det var nok en konflikt, som skjulte en række modsætninger i
foreningen, og der skal vist anvendes megen kildekritik for at fremstille alle de forskellige motiver. Måske var det uklarheden, der reddede foreningen fra at gå i stykker. Medlemmerne følte sig i hvert
fald noget desorienteret af et 24 sider stort oplæg, der sendtes til alle
medlemmer og som indeholdt en masse intern korrespondance mellem
parterne. Redaktionen mente, at de kæmpede mod censur, og bestyrelsen at de kæmpede for at kunne gennemføre generalforsamlingens
beslutninger, som nu for første gang blev udformet som et handlingsprogram, bestyrelsen skulle rette sig efter.
En af de centrale debatter på den tid var diskussionen om psykologens rolle i samfundet, den blev også rejst på de nordiske kongresser i henholdsvis Arhus og Trondheim. Det var i Danmark Jesper
Jensen, der lagde ud med en artikel om skraldemænd, lappeskrædder
og luderroller, og i Norge var det Løchen, der tog fat på hospitalet
og dets personale. Denne diskussion medførte, at autorisationsspørgsmålet blev sat i bero. Det skabte vanskeligheder i det arbejde, der var
startet med et samarbejde mellem psykiater og psykolog, hvor for-
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eningens repræsentant Lise Østergård gjorde et stort stykke arbejde
for at få de kliniske psykologer placeret fagligt stærkere.
Denne kritik af vor egen rolle, som på mange måder var en positiv
afklaring, skabte også nogle spændinger i forhold til lønpolitikken.
Mange af de yngre kandidater anså rollediskussionen for den vigtigste. Et forslag på en af generalforsamlingerne om, at man blot skulle
acceptere den løn, arbejdsgiveren foreslog til en chef for en rådgivningsklinik (den lå under vort sædvanlige niveau) faldt med 4 3
stemmer for og 57 imod forslaget. Da den første akademikerstrejke
brød ud, blev der ført en kraftig kampagne mod de højtlønnede akademikere, og her blev AS angrebet kraftigt fra højre, men også støttet af det nye venstre. De høje lønninger, der nævntes i pressen, var
naturligvis de liberale akademikeres fortjeneste og ikke de yngre kandidaters lønninger, som heller ikke dengang adskilte sig meget fra
arbejderlønninger.
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at bestyrelsens beretninger, allerede inden oliekrisen, omtaler de kraftige sociale nedskæringer og omtaler angrebene på lønningerne. Det var med andre ord en politik, der
var i gang, før oliekrisen satte ind (dette bekræftes i øvrigt også af
en OECD rapport »Manpower in Denmark« 1974).
Trods de småborgerliges angreb på fagforeningspolitikken skete der
netop i disse år en stærkere samling af lønmodtagergrupperne.
Psykologforeningen støttede oprettelsen af Akademikernes centralorganisation, som var en sammenslutning af Akademikernes Samarbejdsudvalg og Statsembedsmændenes Samråd. Alene de sproglige udtryk angiver, at der sker en overgang til mere bevidste lønmodtagerorganisationer. Vi støttede også, at der indledtes forhandlinger med LO om
et samarbejde i lønkampen.
Et af de angreb, der sattes ind mod vor gruppe, var en stor pressediskussion om overproduktion af psykologer på grundlag af planlægningsrådets prognoser. Vi svarede igen med at vise, at adskillige tidligere prognoser som f. eks. den om de store årgange, der skulle
komme ud i erhvervslivet, var slået totalt fejl (de unge blev i uddannelsessystemet).
Vi nævnte, at fortsætter man med at udfærdige forkerte prognoser, så
kommer flere og flere mennesker i vanskeligheder og dermed stiger
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behovet for psykologer. Nu bagefter kan man tydeligt se, at den udformede prognose var klar politisk og selvfølgelig også helt forkert,
idet den sociale krise styrkede behovet for ansættelse af medarbejdere
i den sociale sektor (Prognosen er fra 1969-1974).
Foreningen var alligevel blivet opmærksom på beskæftigelsessituationen. Medlemmerne fordelte sig dengang med 345 på Sjælland, 36 i
Midt- og Østjylland, 13 i Sydjylland, 9 på Fyn, 6 i Nordjylland og 3 i
Sønderjylland. Jeg holdt et møde med psykologerne på Fyn og fandt
ud af, at der faktisk var mulighed for 12 stillinger på Fyn, og det lykkedes også at få en gruppe yngre psykologer til at tage stillinger der.
Vi startede en kampagne for at søge nye stillingsmuligheder, men det
blev der ikke meget ud af på det tidspunkt.
I samme periode kom tjenestemandsreformen, som dog ikke, trods
vore ihærdige anstrengelser, gav psykologerne særlig gode placeringer.
Den megen debat om roller og samfundsforhold gav sig også udslag
i, at foreningen øgede sin interesse i at blande sig i samfundsspørgsmålene. En gruppe af vore aktive medlemmer arrangerede et årsmøde
på Hindsgaul, der blev et ganske utraditionelt forsøg på at etablere
en aktiv psykologindsats i Middelfart. Begivenheden fik en fin pressedækning. Man fik peget på en række væsentlige menneskelige problemer i et lille bysamfund, men sagen blev, ifølge et indlæg nogen
tid efter i DPN fra en lokal beboer, ikke fulgt op. Men måske kunne
det gøres igen i dag? DPN blev også mere politisk i disse år. l. maj
fik Jesper Jensen et vers på forsiden. Bladet deltog aktivt i kampagnen mod EF.
Endelig igen nogle mere personlige betragtninger. Jeg syntes, det var
en spændende opgave at skulle skrive om denne spændende tid, men
jeg ville ønske, nogle flere medlemmer kunne bidrage til en vurdering
af denne periode, så det meget farverige og provokerende kunne blive
til inspiration for en kommende demokratiseringsbølge.
Det var en hård periode at være formand i, og da jeg i ungdommeligt
overmod også samtidig blev valgt til institutbestyrer på Psykologisk
Laboratorium efter Tranekjær Rasmussen, blev det for meget arbejde
for mig, dels fordi jeg ikke var fysisk stærk nok, men måske også
fordi de venstreorienterede ikke mere ville være med, hverken i laboratoriets eller foreningens bestyrelse. En enkelt kommunist er ikke
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nok til at skabe forandringer. Det vil også gælde enhver anden politisk fraktion, og jeg vil håbe for foreningen, at den fremover vil
glæde sig over den mangfoldighed af spændende medlemmer, den
har, men at den samtidig vil fastholde en enhed i den fagforeningsmæssige kamp for gode arbejdsvilkår og for gode levevilkår for vore
klienter.
Poul Vidriksen
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Lise Møller

1972-1974

Stærkt presset af en aktiv redaktionskomite vil jeg kort redegøre for
min formandsperiode i årene 1972-73. Det skal ikke skjules, at jeg
føler det som lidt af en sur pligt. Disse 2 år som formand var de
mest problematiske og vanskelige af de år, jeg anvendte på foreningsarbejdet. Jeg havde i mange år siddet som lønforhandler i Fin Agersteds formandstid og var ikke så forfærdelig interesseret i formandsjobbet. Det udadvendte og repræsentative, som en sådan post indebærer, var ikke rigtig min kop te, men det var som sædvanlig svært
at finde villige emner, så jeg accepterede til sidst. Som det fremgår
af de tidligere beretninger, havde foreningen i årene før min tiltrædelse været igennem en aktiv og levende periode. Vi skulle kæmpe
for vor identitet som akademikere, og der blev ført mange vanskelige,
men også inspirerende lønforhandlinger i de »gyldne tressere«. I 1969
trak Fin Agersted sig tilbage, og efter et par år, hvor Poul Vidriksen
var formand, var det så min tur. Tresserne var nok, som F.A. siger,
en tid, der var præget af indadvendthed i foreningsarbejdet, men jeg
husker den også som en positiv periode, hvor vi nok kunne have
diskussioner og være uenige, men hvor hovedmålet udadtil, i hvert
fald når jeg ser tilbage: »Ønsket om øget selvrespekt og en sikring
af pyskologers identitet« var en målsætning, som hverken bestyrelsesmedlemmer eller andre psykologer kunne være uenige i. Det var en
periode uden krise, og hvad der var nok så væsentligt for vores lønkamp, med et begrænset antal færdige psykologer, der var ingen arbejdsløshed, og forudanelsen om en sådan var heller ikke begyndt at
gøre sig gældende. I 1972-73 og 1973-74 så tingene ganske anderledes ud. Foreningens medlemsskare var vokset betragtelig, antallet
af studerende var meget stort, der var ikke adgangsbegrænsning, tværtimod var nye uddannelsessteder taget i brug i Arhus og på Danmarks
Lærerhøjskole, overproduktion truede omend den ikke havde manifesteret sig endnu. Selv om oliekrisen først satte ind i 1973, var
70ernes økonomiske nedgangstid begyndt.

72

Der var også sket andre ting. Studenteroprøret i 1968 med krav om
medindflydelse fra studerende og yngre lærere var et af de første tegn
på en øget samfundsorienteret holdning blandt psykologer, men der
skete samtidig også en øget politisering af meningerne i medlemsskaren. Ideerne om solidaritet og lighed i samfundet som helhed førte
til, at man også blandt visse medlemmer stillede sig kritisk over for
den lønpolitik, som foreningen førte. Jeg erindrer den velvilje, et af
vore heroiske medlemmer blev mødt med på en generalforsamling,
da hun gjorde rede for sin frivillige afvisning af et løntillæg på
16.000 kr. som leder af en rådgivningsklinik Det var vanskeligt for
os andre, som havde set det som afgørende for vor identitet som psykologer at blive placeret på lige fod med andre akademikergrupper,
at acceptere, at lønpolitik og lønkrav for nogle af vore medlemmer
blev et næsten uartigt ord, og dette førte til meget svære konflikter
i bestyrelsen i mit første formandsår.
Dette første år var også vanskeligt af andre grunde. Det var dengang,
som det antagelig også er nu, meget svært at få folk til at påtage sig
bestyrelsesopgaverne. Jeg husker endnu generalforsamlingen i 1972,
hvor vi næsten måtte indfange bestyrelseskandidaterne med lasso inden valget.
Bestyrelsen kom derfor til at bestå af to gamle medlemmer: Hans
Welzer og jeg, resten var nye og uprøvede kræfter. Var man ikke
aktiv ved generalforsamlingen hvad angår bestyrelsesposter, så var
man det til gengæld, når det gjaldt foreningens fremtidige politik.
I hvert fald vedtog man et meget righoldigt handlingsprogram med
mange opgaver til den kommende bestyrelse, og dette uden økonomiske konsekvensberegninger.
Inden for foreningens interne rammer var der ligeledes problemer.
Sekretariatet var vokset markant i årenes løb. I mange år havde vi
nydt godt af at kunne dele byrderne med Danske Økonomers Forening, men de havde opsagt bo- og sekretariatsfællesskab, hvorfor vi
nu stod alene med lønudgifter til et forholdsvis dyrt personale.
Sekretariatschefen, der var cand. polit., havde gennem årene ydet en
stor indsats som bitrædende ved lønforhandlingerne og som leder af
sekretariatet, men efter adskillelsen fra Økonomerne blev de kritiske
røster mod denne mere og mere udtalte. Det blev sagt, at sekretariats-
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chefen havde tiltaget sig for megen magt og kompetence, og der blev
ymtet om overadministration. Parkiasans lov blev ofte nævnt.
Et tredie kritikpunkt var foreningens efteruddannelsespolitik Der var
gennem årene gennemført en række gode specialkurser, jeg husker
især et i min tid i familieterapi, afholdt sammen med Dansk Psykiatrisk Selskab på Rungstedgård med verdenskendte lærerkræfter, der
savnedes imidlertid en overordnet planlægning.
Disse meget væsentlige problemer blev gjort til stridspunkter i en næsten krigsagtig tilstand både inden for bestyrelsen og i bladets spalter,
en krig, som var nok så uhensigtsmæssig, idet der samme år skulle
indledes generelle lønforhandlinger via AC med alt, hvad dette indbærer.
Disse interne stridigheder i bestyrelsen tappede os næsten for alle
kræfter. Jeg skal ikke trætte med at beskrive krisen i detaljer, men
blot nævne, at synspunkterne set med mine farvede briller delte sig
mellem, hvorvidt vi skulle have en dyr (kontingentet var 1150 kr.
årligt) men bedre udbygget foreningsorganisation eller en billigere,
men løsere organiseret selskabelig klub. V ed generalforsamlingen i
foråret 1973 bakkede foreningens medlemmer op bag det første synspunkt.
Jeg husker naturligvis denne generalforsamling ret levende. Den foregik på Hotel Sheraton, men det dæmpede ikke gemytterne. Diskussionerne var ofte meget hidsige. Baggrunden for, at medlemmerne tog
så klart parti for en aktiv og bedre organiseret fagforeningspolitik,
var nok ikke alene mine talegaver, selv om jeg bagefter mistede stemmen og måtte indlægges med »præstesyge«, men snarere, at der få
dage forinden blev varslet akademikerstrejke, og det svirrede i luften
med rygter om lock-out.
På den baggrund var det ikke rigtigt passende at lege røvere og soldater længere.
Det blev nu ikke til nogen lønkonflikt i den omgang. Det lykkedes
den daværende formand for AC, Erik Holst, gennem nattelange forhandlinger med økonomiministeren at nå frem til en forhandlingsløsning.
Krisen i vor forening førte imidlertid til en ændring af sekretariatsledelsen og et forsøg på at forbedre vilkårene for efteruddannelsens
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eksperter f. eks. inden for psykoterapiområdet, og det kunne have
været undgået, hvis psykologloven havde fastslået, hvilke uddannelsesmæssige og faglige krav der må stilles til behandlergruppen.
Af andre store problemer i min formandstid kan nævnes det, vi opfattede som et forsøg på at underminere vort fagområde, nemlig ideerne
om at indføre psykologi som bifag ved cand. mag. studiet, som F.A.
gør rede for.
Endelig skal nævnes de mange års forsøg på at slå bro over uenighederne mellem de forskellige psykologgrupper via et samarbejdsorgan
mellem Skolepsykologernes Landsforening og Dansk Psykologforening. Nogle bestræbelser som senere, på grund af interessemodsætninger, blev afbrudt, men i min formandsperiode havde vi jævnlige
møder mellem repræsentanter for de to foreninger i en venlig og afslappet atmosfære.
Generalforsamlingen i 1974 forløb langt fredeligere end året forud.
Allerede i 1973 tilkendegav jeg, at jeg ikke ønskede genvalg i 1974,
og med stor lettelse og taknemmelighed overlod jeg formandsposten
i Fin Agersteds erfarne hænder, vel vidende, at de kommende år i
foreningsarbejdet ville blive overordentlig vanskelige. Strukturen
foreningen skulle opbygges, og arbejdsløsheden truede.
Lise Møller
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så de ikke forsvandt ud i den blå luft og gik til grunde som psykologer, ja måske som mennesker. Udvalgets arbejde prioriteredes højt.
Det virkede ved vore kandidatmodtagelser med gode råd og erfaringer om tilværelsen som arbejdssøgende. Der blev afholdt halvårlige
internatskurser m. v. I forhold til andre udvalg i foreningen fik arbejdsløshedsudvalget repræsentation i alle andre udvalg, hvis de ønskedes. Det kan ikke udelukkes, at denne ekstratildeling af ressourcer,
samt udvalgets ofte uortodokse løsningsforslag skabte visse spændinger i medlemsskaren, men de forskellige bestyrelser stod fast på den
første politik. Hvor stor betydning, udvalgets bestræbelser har haft,
er vanskeligt at bedømme. Noget har dog båret frugt, såvel menneskeligt som beskæftigelsesmæssigt. DP var blandt Ae-organisationerne klart den forening, der internt på dette område gjorde det relativt største arbejde, og på sådan en måde, at troværdigheden aldrig
gik tabt. I den forbindelse skal det nævnes, at Akademikernes arbejdsløshedskasse blev oprettet i 1974. I forarbejdet og gennemførelsen
af dette spillede DP en betydelig rolle gennem vor lønformands aktive indsats og betydelige indsigt i problemerne. Det var derfor også
naturligt, at vi ud over et medlem i kassens repræsentantskab havde
et medlem i den ret fåtallige bestyrelse. Der hersker ingen tvivl om,
at vor indsats her kom til at betyde meget rent materielt for vore arbejdssøgende medlemmer.
Det var ikke blot på den lønmæssige og beskæftigelsesmæssige front,
vi i de fem år måtte udkæmpe mange forsvarskampe, men også vor
grunduddannelse blev i begyndelsen af perioden stærkt truet. På undervisningsministeriets initiativ var der nedsat det såkaldte »Rektorkollegiets udvalg vedr. psykologiuddannelsens længde og sigte«. Allerede benævnelsen kunne give bange anelser. Heldigvis var såvel vi
som uddannelsesstederne godt repræsenterede. Da interesserne var
sammenfaldende, opstod et nært samarbejde. Fra den tid må man vel
konstatere, at forbindelserne mellem uddannelsessteder og forening
var virkeligt stærke. Jeg skal ikke gå i detaljer her, men blot nævne,
at faren blev afværget gennem et endda overordentligt stort og dygtigt anlagt argumentationsmateriale fra vor front. Samtidig skal det
nævnes, at man i undervisningsministeriets initiativ kunne ane den
voldsomme strid i 1978-79 om den såkaldte psykologilæreruddannelse.
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Den herskende krise i samfundet var således årsag til mange af vore
genvordigheder, men det skal ikke skjules, i et forsøg på at karakterisere perioden som helhed, at der også i foreningen ligesom blev indbygget en række konflikter. Oprøret i 1968 er nævnt. Dets indvirkning på uddannelsen og holdningsdannelsen var uomtvistelig. Tilgangen af nye kandidater i disse år var stigende. I 1979 regnede man
med, at over 50 pct. af medlemmerne havde en kandidatalder på 5 år
eller derunder. Dette måtte få indvirkning på foreningens politik, og
det ville være en grov fortielse ikke at nævne en form for generationskløft på mange områder.
Hvor man i tidligere perioder kunne regne med en meget homogen
medlemsskare, var dette forhold også væsentligt ændret. Før var alle
psykologer offentligt ansatte, hvad der foreningsmæssigt i sig selv
var en styrke. De offentligt ansatte var stadig i overtal, men nye medlemsgrupper markerede sig stadig stærkere med andre interesser i og
formål med deres forening. Det var svært at holde sammen på og
finde fællesnævnere, når man samtidigt medtager, at skolepsykologerne havde dannet deres egen forening og Lærerhøjskolen var begyndt at kaste cand. pæd. psych.er på markedet. Allerede i årsberetningen for 1975 kunne jeg vist ikke helt galt karakterisere modsætningerne således: Veletableret- løst ansat, rig- fattig, ung- gammel,
i arbejde - arbejdsløs, specialist - ikke specialist o.s.v.
Disse forhold, at medlemmernes krav og forventninger til foreningens aktivitetsniveau var højst varierede, gav problemer omkring kontingentets størrelse. Det steg og steg i takt med de stigende opgaver.
Vi havde fået nye arbejdsgiverpartnere, som amter og kommuner med
selvstændige overenskomster. Efteruddannelsen i slutningen af perioden kostede penge. Et stigende antal afskedigelsessager, decentraliseringen af beslutningsprocesserne, bekæmpelsen af arbejdsløsheden,
for bare at nævne nogle af byrderne.
Ser man tilbage, synes det lidt af et mirakel, at solidariteten holdt og
frafaldet ikke blev større. Lyspunkter eller håb var der dog også.
Krisen i sig selv opretholdt et vist behov for psykologers arbejde,
men især den nye bistandslov gav muligheder. Indirekte ved et forøget antal ansættelser af kliniske psykologer ved skolepsykologiske
kontorer og direkte ved en række stillinger i amters og kommuners
socialforvaltninger. Hertil kom overenskomster for støttepsykologer
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og konsulenter inden for samme områder. Dette kunne selvfølgelig
ikke erstatte fuldtidsansættelse, men var vel bedre end ingenting. Områderne blev regulerede og gav mulighed for arbejdssøgende for dog
at have nogen føling med psykologarbejde.
Som tidligere antydet har de offentligt ansatte været udsat for et betydeligt løntryk fra arbejdsgiverside. Vores nye arbejdsgivermodparter
Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen viste sig at være
endog særdeles vanskelige og hårde modstandere. Dels grundet den
almindelige afmatning, men også, især for kommunernes vedkommende, affødt af en stor uvidenhed om, hvad psykologer kunne bruges til, og hvorledes de skulle indpasses i socialforvaltningernes nye
struktur. Det betød for DP, at vi igen skulle til det møjsommelige
arbejde at markedsføre psykologer på et nyt område. Socialpolitisk
udvalg blev dannet, analyser blev foretaget og særligt kyndige blev
indkaldt til drøftelse for i samarbejde med lønudvalg og bestyrelse
at få lagt en politik. Dette var ikke helt let, idet der hurtigt rent
internt viste sig modstridende interesser. For det første mente mange
skolepsykologiske kontorer, at de med en passende udbygning kunne
klare dækningen af kommunens samlede behov for psykologisk ekspertise. For det andet fandt i hvert fald nogle kliniske psykologer ved
skolepsykologiske kontorer det fagligt og måske også økonomisk givende at være konsulenter i socialforvaltningen ind imellem. DP var
efter mange undersøgelser og overvejelser klar over politikken, man
ville opbygge en parallel organisation i sin struktur og sit lønniveau,
som det tilsvarende skolepsykologiske kontor. Altså overenskomstløn
med tillæg svarende til lønningsstrukturen hos skolepsykologerne.
Dette betød også, at det kliniske tillæg skulle indføres. Filosofien
var, at man på længere sigt ville vinde mest såvel lønningsmæssigt
som med hensyn til antal stillinger. Ud over det lidt gustne overlæg
en fagforening må have, var der også en sikker forvisning om, at
løsningen var faglig rigtig, idet socialforvaltningerne jo skulle dække
alle aldersgruppers behov, mens de skolepsykologiske kontorer jo kun
arbejdede inden for aldersgruppen de skolesøgende. Om politikken
var rigtig, kan kun tiden vise, den var i hvert fald særdeles vanskelig
at gennemføre. Problemet var især vanskeligt i mindre kommuner,
hvor man måtte anse den for dyr og noget i retning af dobbeltadministration. Det lykkedes bedre i store kommuner og i amtsforvaltnin-
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ger, hvor det inden 1979 lykkedes at oprette chefsfunktioner, der lønmæssigt var parallelle med amtsskolepsykologen. Derimod lykkedes
det aldrig at få indført det kliniske tillæg. Man fastholdt således tanken om chefpsykologer hele perioden igennem. I 1978 opstod dog de
første tanker og diskussioner i lønudvalget om kollektiv ledelse, især
på hospitaler. Diskussionen var langt fra afsluttet ved periodens afslutning, men man må vel erkende, at kollektiv ledelse i praksis eksisterede og blev tolereret enkelte steder. Det sociale område var således vanskeligt og ømtåleligt, og det blev ikke nemmere ved, at amter
og kommuner var i slem vildrede med, hvordan udviklingen skulle
være. Dette affødte den hidtil største PR-virksomhed fra vor side. Der
blev søgt samarbejde med socialinspektørforeningen. Der blev holdt
foredrag på deres årsmøde, såvel som på det store årlige møde for
socialudvalgsmedlemmer fra hele landet. Breve blev skrevet, og vi fik
indpas på kommunernes kursusinstitution. Korridorpolitik blev også
forsøgt med noget held nogle gange. Fremstødet blev lettet noget ved
en udtalt rivalisering nogle steder mellem de enkelte kommuners socialforvaltning og skoleforvaltningen. Den stadig mere massive sparepolitik blev efterhånden så stærk, at man i 1979 ikke havde fundet
en løsning endsige bare en afklaring.
Under PR-virksomhed inden for det sociale område bør også nævnes
arbejdet omkring støttepsykologfunktionen. En gruppe unge psykologer tog på eget initiativ (vel i samarbejde med arbejdsløshedsudvalget) arbejdet op med en grundig analyse og definition af støttepsykologens arbejde. Herunder også en klar adskillelse over for støttepædagogen. Arbejdet mundede ud i en vægtig og gennemarbejdet
pjece, som i første omgang blev trykt i 500 eksemplarer, der bl. a.
blev sendt til alle kommuner og amter, samt visse nøglepersoner. Interessen var så stor, at den måtte trykkes i flere oplag. Arbejdsindsatsen resulterede i 1978 i en rimelig overenskomst, der regulerede
forholdene på et ret så kaotisk område. Samtidig opnåedes en konsulentoverenskomst, som særlig aktuel for det sociale område. Dette var
nu dækket ind med en række ansættelsesformer, der muliggjorde ansættelse af et relativt stort antal psykologer, omend langtfra altid på
ideelle vilkår, idet vel de fleste var deltidsansættelse og tidsbegrænsede.
Ligeledes på initiativ af arbejdsløshedsudvalget påbegyndtes i 1976 en
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analyse af arbejdsmiljølovgivningen med henblik på udarbejdelse af
argumentationsmateriale for psykologers ansættelse inden for dette
område. Det gav ret hurtigt anledning til forhandling med Direktoratet for Arbejdstilsynet om de 5 første stillinger og dermed er det
stort set forblevet siden. DP nedsatte samtidigt et arbejdsmiljøudvalg
med en række særligt sagkyndige, ikke mindst fra universiteterne,
som bl. a. har gjort sig stærkt gældende inden for AC, således at området stadig blev holdt varmt og ikke blot blev tumleplads for læger
og ingeniører.
M. h. t. de generelle lønforhandlinger måtte vi selvfølgelig indordne
os under AC, som nu også ganske var i defensiven. Der var tilløb til
konflikt, men akademikerne måtte hver gang vige, f. eks. ved at et
mæglingsforslag ophøjedes til lov. Fronterne var vigende, og resultaterne små, trods klare påvisninger af, at reallønnen var stærkt faldende også i forhold til andre samfundsgrupper. Vort specielle hovedkrav var en merarbejdsaftale, der også skulle indeholde godtgørelse
for forskudt arbejdstid. For os var situationen, at samtidig med en
stigende arbejdsløshed, blev vore medlemmer i arbejde mere og mere
belastede. Her ikke blot en voksende arbejdsbyrde, men også særlig
inden for det kommunale område mere forskudt arbejde, affødt af
familiebehandling, hvad der var en naturlig faglig konsekvens. Vi fik
med megen møje dannet en arbejdsgruppe i AC, der skulle behandle
og forberede dette spørgsmål til forhandling med arbejdsgiverne. Så
mange år efter kan man vist godt sige, at problemet blev meget valent
behandlet i AC. Vi fik ikke noget ud af det. Dette skyldes ikke blot
arbejdsgivermodstand, men også at interesserne i AC var meget modstridende. Ikke mindst fordi nogle af de store foreninger havde deres
specielle rådigheds- og vagtordninger, og de skulle nødigt involveres.
Jeg kan huske, at det var en stor skuffelse. Dels havde det været
rimeligt, at medlemmerne fik godtgørelse for det notorisk store merarbejde, men også fordi det egentlige politiske sigte var, at fierarbejdsaftalen skulle være et incitament til at konvertere det dyre overarbejde til faste stillinger.
Vi udgjorde i denne periode så absolut oppositionen i AC. Blev sikkert ofte oplevet som irriterende og provokerende. Det var ikke altid
lige morsomt at sidde i Ae-bestyrelsen og gang på gang blive nedstemt. Da vi var en udpræget lønmodtagerorganisation tilmed med
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mange unge kandidater og arbejdsløse, lå vor interesse klart i, at
AC opfattede sig og handlede helt som en ren lønmodtagerfagforening. Det synes helt nødvendigt for os, men nok lidt utopisk, idet
de store og afgørende foreninger jo var meget blandede med meget
store liberale sektorer. Dertil kom ofte en anden aldersfordeling og
måske for nogle en lidt anden indstilling til medlemsdemokrati og
medbestemmelse. Vi kritiserede til stadighed disse forhold og ikke
mindst svaghederne ved beslutningsprocesserne før og under overenskomstforhandlinger. Svagheder, som blev klart afdækket under
forhandlingerne i 1981. Vi var de få, og vi stod endvidere svagt,
fordi der i denne periode var en klar opfattelse hos et flertal i DP af,
at det i krisetider ville være for risikabelt at føre forhandlinger på
egen hånd. Vi stod dog ikke helt alene, idet vi sammen med arkitekter og landinspektører udgjorde valggruppe 2 uden for AC. Der opstod i denne valggruppe et usædvanligt godt og tillidsfuldt samarbejde med møder hver fjortende dag lige før bestyrelsesmødet i AC. Vi
var enige om en ren lønmodtagerpolitik med bl. a. krav om fjernelse
af de fem nederste løntrin i overenskomsten, udbetaling af indefrosne
dyrtidsportioner, 35 timers arbejdsuge, ret til efteruddannelse, fastsættelse af normal arbejdstid og meget mere. Som alle ved var anstrengelserne forgæves, selv om vi på et vist tidspunkt med noget
held fik udvidet oppositionen ved at inddrage utilfredse medlemmer
i andre foreninger. Der var en del kontaktmøder og et par stormøder.
Især de sidste var upopulære i vide AC-kredse, ja også inden for vore
egne rækker. Det må vel erkendes, at form og tone på møderne kunne
virke uheldig, men lønmodtagertanken og ideerne om større indflydelse på beslutningsprocesserne har senere begivenheder retfærdiggjort.
Som tidligere nævnt blev 1974 året, hvor arbejdsløsheden blev et tyngende problem. Et problem, der voksede støt indtil 1979, og som
kom til at præge så godt som alle øvrige aktiviteter og beslutninger i
foreningen. For at få fornemmelse af problemerne og ideer til foranstaltninger forsøgte jeg at samle de arbejdssøgende til tirsdagsmøder
i foreningen. Tilslutningen var vel ikke altid overvældende, men en
fast stamme fik dog udarbejdet tanker om og retningslinjer for oprettelsen af et egentligt arbejdsløshedsudvalg, der blev vedtaget på
generalforsamlingen i marts 1975. For at gøre udvalget så stærkt som
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muligt og for at gøre arbejdsløsheden til hele foreningens problem,
skulle det sammensættes meget bredt med både ældre og yngre kandidater, studerende og selvfølgelig så mange arbejdssøgende, der ville
deltage. Hovedsigtet med udvalget var dobbelt. Dels at fastholde de
arbejdssøgendes tilknytning til stand og fag, og dels at sikre, at ingen
mulighed for at udvide antallet af stillinger skulle være uforsøgt. Fra
bestyrelsen blev udvalget støttet med ekstraressourcer, og der blev
åbnet mulighed for repræsentation i alle foreningens organer og udvalg. Dette var rammerne, hvori udvalget kunne arbejde, og som
årene gik, blev det en vigtig faktor i foreningens arbejde. Utallige
arbejds- og projektgrupper blev nedsat, og gav som tidligere nævnt
også en del resultater. Kramboden blev oprettet allerede i 1975. For
at anskueliggøre problemets omfang, disse enkelte tal fra årsberetningen i 1978:
»l december 1977 var der 138 ledige psykologer med dagpenge. I december 1978 var tallet 214.
Tilvæksten i registreret ledige er altså på 76 i løbet af året 1978.
Men i samme periode er der kommet 165 nye kandidater.
Der er altså tillige tilkommet 89 nye fuldtidsstillinger i perioden.
Tilvæksten i deltidsstillinger har vi ikke noget tal for.«
Var man optimist, kan opgørelsen vel tolkes således, at det var lykkedes at inddæmme og dæmpe problemet. V ar man pessimist, måtte
det konstateres, at vi ikke kunne holde trit med krisen og de ret store
kandidatårgange. Det er endvidere værd at understrege, at de arbejdssøgende oplevede, at foreningen mente det alvorligt, og der var reel
solidaritet i hvert fald hos de toneangivende kredse. Lige så sikkert
er det, at den førte politik førte til spændinger i medlemsskaren. Som
årene gik, gav vi efterMaden køb, særlig på det sociale område, ved
at indføre en slags dumpingpolitik. Vi accepterede blankt ned til 15
timers overenskomstansættelse, ligesom støttepsykolog- og konsulentoverenskomsten virkede i samme retning. Om det var klog politik,
var dengang svært at bedømme. Filosofien bag var, at det synes absolut vigtigt at kunne blive beskæftiget med psykologisk arbejde, så
deltidsagtigt det end kunne være for ikke at glide helt ud af faget.
For os, der havde ansvaret, synes dette næsten ubærligt efter så langt
et studium med de afsavn, det ofte havde medført. Desuden havde vi
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en del gode erfaringer med, at f. eks. en 15 timers stilling hurtigt
voksede til både 20 og 30 timer.
I 1976 fik DP en henvendelse fra praktiserende læger vedr. et samarbejde med psykologer i almenpraksis. Der synes hos lægerne et
klart erkendt behov for et nærmere samarbejde med en psykolog i
det daglige arbejde omkring en række patienter.
Da man ikke var helt sikker på behovets omfang, og hvordan samarbejdet i praksis skulle foregå, nedsatte vi en fælles arbejdsgruppe
med lige mange læger og psykologer. Fra vor side deltog bl. a. et par
medlemmer, der gennem længere tid havde deltaget i sådant et samarbejde, og hvis erfaringer viste sig uhyre værdifulde. Jeg kan huske,
at henvendelsen ligesom var et lysstrejf i alt det mørke. Dels anede
man i det fjerne en del beskæftigelse, men jeg tror også, at alle, der
kom til at beskæftige sig med de forskellige projekter, der kom i
gang, fandt arbejdet i almen praksis særdeles meningsfyldt. Hovedinteressen dengang blandt et flertal af medlemmerne lå så afgjort på
det kliniske og terapeutiske område. Arbejdet i den fælles arbejdsgruppe var fra starten særdeles positivt og harmonisk. Vore interesser
faldt så åbenbart sammen. Under indtryk af det offentliges sparepolitik og sikkert nogen ukendskab hos en del praktiserende læger blev
det vedtaget at gå den lange vej over grundig oplysning, forskning
og forsøg. Der blev forberedt og gennemført et efter vore forhold
stort seminar på Hvide Hus i Ebeltoft, hvor der deltog, så vidt jeg
husker, 25 deltagere fra hver side. Et af resultaterne var, at et relativt
stort antal psykologer i et par dage deltog som observatører ved både
dag- og aftenkonsultation hos et tilsvarende antal praktiserende læger.
Der blev udarbejdet rapporter og tidsskriftsartikler, således at vi følte
os fuldt ud rustede til forhandlinger med amts- og kommuneforeningerne. Dette arbejde lå selvfølgelig helt på vore skuldre m. h. p. lønog ansættelsesform. Indtil1979 var holdningen i DP afgjort mod enhver form for liberalt erhverv inden for psykologerhvervet Man ville
vel ikke direkte modsætte sig, at psykologer nedsatte sig som privatpraktiserende, men enhver form for forhandling skulle sigte mod
offentlig ansættelse, ligesom tanker om tilskud fra sygesikringen var
bandlyst. Dette gjaldt således også for en ordning for psykologers
anvendelse i lægepraksis. Politikken gik ud på, at praksis-psykologer
formelt skulle ansættes i amternes social- og sundhedsforvaltninger
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med eneste opgave at betjene et antal praktiserende læger eller lægehuse. Der var et par indledende forhandlinger i Amtsrådsforeningen,
som forløb så positivt, at jeg endnu i min sidste årsberetning kunne
udtrykke optimisme m. h. p. det videre forløb. Vi sigtede i første
omgang heller ikke højere, end at der skulle etableres 3 eller 4 forsøgsordninger rundt om i landet med 3-4 erfarne psykologer hvert
sted. Forsøgsordningen skulle vare i 2 år, hvor de indhøstede erfaringer skulle danne grundlag for de endelige forhandlinger. Vi gik forsigtigt til værks den gang. Af praktiske grunde ville vi »låne« psykologerne i amterne, således at forsøget stort set ville komme til at koste
et tilsvarende antal vikarstiilinger for de lånte. Hvad der senere
kvalte projektet, ved jeg ikke. Velsagtens krisen og et vist ubehag
ved nytænkning.
Forholdet til skolepsykologerne har tit været ambivalent, ja somme
tider konfliktfyldt. Det skal dog ikke glemmes, at psykologstudiet
i sin tid blev oprettet m. h. p. først og fremmest at uddanne psykologer til brug i folkeskolen. I de første mange år var det vel naturligt, at DP var den faglige organisation, også for skolepsykologer.
Et par formænd har også startet deres karriere i folkeskolen. Forhandlingsretten m. h. t. løn og ansættelse har dog altid ligget hos Danmarks Lærerforening. Det har for nogle skolepsykologer været et
problem at skulle betale kontingent til to foreninger. Problemerne
skærpes, som tidligere nævnt i 1965, hvor cand. pæd. psych.-studiet
startede på Lærerhøjskolen. Problemerne faldt i årenes løb i lave, og
jeg overtog i 1974 et samarbejdsudvalg mellem de to foreninger, der
som kommissorium havde sammenlægning af de to foreninger. Sammenlægningen var vedtaget på tidligere generalforsamlinger og blev
i perioden 1974-79 bekræftet fra vor side, trods konflikter og forkastelse et par år senere på skolepsykologernes generalforsamling.
Vore forudsætninger for sammenlægningen var følgende:
l. Danmarks Lærerforening har ubestridt forhandlingsretten for sko-

lepsykologer.
2. De skolepsykologer, der har et-årskursus fra Lærerhøjskolen, op-

tages i DP som en lukket gruppe.
3. Der fastsættes et kontingent, der dækker mindst de faste omkostninger.
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Efter en positiv og rimelig atmosfære i samarbejdsudvalget det første
år kan det vel ikke benægtes, at der fra vor side, både i medlemsskaren og i udvalget, voksede en tvivl om det holdbare i sammenlægningstanken. Et argument gik på det faktiske monopol, læreruddannede havde på skolepsykologstillinger. Samtidig hermed skete der
en indholdsmæssig ændring i cand. pæd. psych.-uddannelsen, således
at den nu skulle anskues som en almen psykologisk kandidateksamen.
Ud over monopolet i folkeskolen, bortset fra de kliniske stillinger,
kunne de lærerhøjskoleuddannede brede sig ud over vore øvrige arbejdsområder og eventuelt også klinisk ansættelse i folkeskolen.
En anden anledning til misstemning var, at forskellige skolepsykologiske kontorer efter vor mening i alt for høj grad påtog sig opgaver
i den sociale sektor. Dette gik, som tidligere beskrevet stærkt imod
vore interesser på dette felt. Det mest afgørende var vel, at de første
tanker om pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolepsykologisk regie, var dukket op og en forsøgsordning i Karlebo var startet
med Lærerforeningen og Skolepsykologernes Landsforenings fulde
støtte. De to foreninger uden om os lavede et forslag til undervisningsministeriet med anmodning om nedsættelse af et udvalg, der
skulle udarbejde forslag til cirkulære om PPR. Det lykkedes os at
blive repræsenteret i udvalget. I dag kan det vel siges, at vi underhånden fik stærk støtte fra Kommunernes Landsforening. Hele dette
forløb medførte ikke uforståeligt et brud i samarbejdsudvalget. I øvrigt var sammenlægningen nedstemt på skolepsykologernes generalforsamling l år tidligere. Grunden hertil var primært interessemodsætninger på det kommunale område, men der blev også på denne
generalforsamling over for mig udtrykt en del betænkelighed, ja også
vrede, med den stærkt samfundskritiske holdning DP offentligt gav
udtryk for i skrift og handling.
Som tidligere nævnt var også vor grunduddannelse udsat for et stærkt
pres i begyndelsen af perioden. Det skete gennem det såkaldte rektorkollegieudvalg vedr. psykologiuddannelsens længde og sigte. Jeg har
nævnt, hvorledes det lykkedes at afværge angrebet gennem en række
medlemmers store og dygtige indsats. Ophavsmændenes plan var at
reducere den femårige kandidatuddannelse til et fireårigt hovedfagsstudium og et toårigt bifagsstudium. Det første var vel udtryk for
sparebestræbelser, idet også andre akademiske uddannelser på det tids-
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punkt var i farezonen. Nok så vigtigt, men det er min tolkning, var
nok ønsket om en bifagsordning. Den var som skabt til at tilfredsstille det voksende behov for psykologilærere i første omgang på HF.
Hoved- og bifagsordningen var den eneste, der passede ind i gymnasiets ansættelsesstruktur. Psykologilærerne kunne senere tænkes at
blive anvendt på andre ungdomsuddannelsesområder. De faglige argumenter mod disse ordninger blev fremført med styrke, ikke mindst
fra vore repræsentanter på universiteterne. Noget mere spagt fra universitetscentrene. Fra DPs side kom dertil det mere fagforeningsmæssige synspunkt, at med den store arbejdsløshed ville det være tåbeligt
at indføre endnu en uddannelse. De universitetsuddannede kunne efter
vor mening glimrende anvendes som lærere, eventuelt med enkelte
ændringer i grunduddannelsen. Faren for reduktion af kandidatuddannelsen blev afværget, mens tanken om den korte psykologilæreruddannelse langt fra var død.
Problemerne omkring vore universitetsuddannelser havde allerede før
1974 affødt fællesudvalget for psykologiuddannelsernes struktur med
repræsentation fra DP, universiteterne, centrene og Lærerhøjskolen.
Udvalget var informerende, koordinerende og konsultativt og var i sin
art et stærkt udtryk for det stadigt tættere samarbejde mellem forening og uddannelsesstederne. Men også dette skulle få et grundstød,
hvad angik de to centre i Aalborg og Roskilde. Som tiden gik blev
det ganske klart, at de ansatte psykologer på disse centre var stærkt
interesserede i, at den korte psykologilæreruddannelse blev til på centrene. Interessen var så stor, at uddannelsesforslag blev udarbejdet og
fremsendt til rette myndigheder. Her skal ikke dømmes, men en tolkning må vel gå på, at man på centrene følte sig trængt, således at disse
uddannelser kunne være en redning. Flertallet i fællesudvalget var
klart imod og ikke blot ud fra rent faglige synspunkter. Samfundsøkonomisk synes det meget tvivlsomt at oprette stadig nye psykologuddannelser, samtidigt med at det offentlige producerede et betragteligt antal arbejdsløse cand. psych.er. Fællesudvalget afgik ved en udramatisk død i 1978 og erstattedes af en sektion i DP for universitetsansatte. Desuden medførte det en lang og bitter debat, hvor eksklusion af de formastelige var på tale. Begge forhold var bitre og vel
ikke til gavn for helheden. Kunne det være undgået? Jeg tror det
ikke. Interessemodsætningerne var for store.
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Det sidste store stridsspørgsmål i perioden var opstillingen af et egentligt efteruddannelsesprogram. Indtil og med 1976 var efteruddannelse
kørt af foreningens uddannelsesudvalg med et ad hoc program, hvor
en række indenlandske og udenlandske lærere afholdt kortvarige kurser. Derudover var det vigtigste nok årskursus i psykoterapi, der på
dette tidspunkt var meget søgt. Der føltes dog fra mange sider et behov for en mere systematiseret efteruddannelse i faste rammer og med
et program, der føltes relevant for et flertal af medlemmer, og som
kunne blive accepteret af bl. a. arbejdsgivere og andre myndigheder.
Man nedsatte derfor en efteruddannelseskommission, der udarbejdede
sin betænkning til diskussion på generalforsamlingen i 1977. At beskrive de diskussioner og stridigheder, dette afstedkom, vil være umuligt her. Dels har jeg ikke papirerne, dels ville det blive for omfangsrigt, hvis det skulle kunne dække blot nogenlunde, og endelig føler
jeg mig så stærkt engageret, at det næppe kunne blive særlig nøgternt.
Hvis foreningen bevarer sin historiske sans, kunne det være lærerigt,
om nogle, der deltog i hele forløbet, havde tid til mere dokumenteret
at fortælle hele historien. Hovedtankerne hos kommissionen var, at det
skulle være en generel efteruddannelsesmodel og ikke en kompetencegivende specialistuddannelse. Desuden skulle meget af uddannelsen
foregå i basisgrupper, mens en mindre del skulle fordeles på generelle
og specielle kurser. Det var tungtvejende, at den også skulle være
åben for arbejdssøgende, skønt det hos dem kunne knibe med den
praktiske erfaring, som jo skulle bruges i grupperne. Det var endeligt
meningen, at planen skulle godkendes af arbejdsgiverorganisationerne,
for derigennem at opnå tjenestefrihed og tilskud til deltagerne. Om
disse hovedtanker var der sikkert enighed hos et stort flertal i foreningen. Uenigheden eller striden opstod omkring supervisionen i
basisgrupperne. Dens længde, udpeget eller selvvalgt supervisor, i det
hele taget spørgsmålet om centraliseret eller decentraliseret styring.
Jeg tror ikke, planens fædre havde forudset, at vandene skulle deles
så stærkt. Der måtte en ekstraordinær generalforsamling til for at klare
disse spørgsmål. Dens forløb blev så kluntet og lidenskabelig, at resultatet nok sikrede uddannelsens start, men langtfra fik udryddet
modsætningerne. Der blev nedsat en faglig komite, som ansvarlig og
tilsynsførende, og der blev ansat en uddannelsessekretær. Modsætningerne i komiteen blev hurtigt for store, således at næsten halvdelen
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af medlemmerne gik i protest. For at det ikke skulle gå helt i stykker,
måtte bestyrelsen hurtigt, men diktatorisk indsætte nye medlemmer,
hvad der ikke dæmpede konflikterne. Det hele blev vel en kæmpeskuffelse for deltagerne i planlægningen. Dertil kom, at interessen for
i hvert fald denne form for uddannelse viste sig stærkt overvurderet.
Det lykkedes med nød og næppe at få startet to grupper. En tredie
fulgte nogle måneder efter. Måske skyldes det den uro og usikkerhed,
der prægede hele forløbet. Hvad det så igen skyldtes, er meget svært
at svare på. Et gæt kunne være, at de tidligere nævnte dilemmaer i
medlemsskaren stadig gjorde sig gældende, f. eks. en generationskløft,
holdningen til specialist-generalist-modellen, overordnet styring contra selvstyre, arbejdsløshedsproblematikken o. m. m. Bestyrelsen selv
var præget af usikkerhed og magtede ikke helt at fastholde en accepteret kurs eller finde det rigtige kompromis. I gang kom vi, men op
til generalforsamlingen i 1979 tydede intet på, at fantasierne om efteruddannelsen som en samlende og fagligt højnende faktor for standen
som helhed var andet end illusioner.
Til slut skal kort omtales debat og overvejelser vedr. foreningsstrukturen. Ikke fordi der skete så afgørende ændringer, men fordi DP jo
i 1980-81 havde problemet oppe til generaldebat. I de skiftende bestyrelser har der altid været flertal for, at generalforsamlingen var øverste organ med en på denne valgt bestyrelse som udførende element
for de beslutninger, der blev taget. Dette synspunkt blev fastholdt til
generalforsamlingen 1979.
At erstatte generalforsamlingen med et repræsentantskab + urafstemning fandt man ville virke passiverende. Samtidigt arbejdede man med
en decentralisering gennem en udbygning af regioner og s.ektioner.
Det gav meget slid og rejseri og blev for regionernes vedkommende
ikke særlig tilfredsstillende. En del sektioner blev derimod effektive,
sikkert ikke mindst, at de blev sikret repræsentation i de foreningsudvalg de ønskede. Det ser sådan set tilforladeligt ud, men det må
erkendes, at forholdene omkring generalforsamlingen i de sidste år
var problematiske. Misforholdet mellem deltagernes antal og det samlede medlemstal voksede. Man kunne frygte, at det såkaldte tavse flertal ikke kom til orde. Den øjeblikkelige misere kunne måske endnu
holde et par år ved en systematisering og udvidelse af fuldmagtsordningen. Dertil kom, at forholdene på selve generalforsamlingen var
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ved at blive for uoverskuelige, ja kaotiske. Ligesom de trak længere
ud. Dette søgtes afbødet ved flere dirigenter og et håb om en fremtidig stramning og disciplinering på generalforsamlingen. Et håb, som
sikkert ikke altid var af det gode. Medlemmer i og uden for bestyrelsen fremsatte med god ret disse argumenter, som så førte til debatten
og afgørelsen i 1980-81. Dette ligger efter 1979, så jeg skal ikke
komme med nogen vurdering ud over, at DP stadig vil have et uløst
strukturproblem, så længe medlemstallet er stigende.
Billedet af perioden 1974-79 er blevet temmelig mørkt. Vi var også
virkelig pressede udefra som indefra, og jeg finder det ganske illustrerende at gengive bestyrelsens handlingsprogram for 1979 som bilag. Det er en opsummering af erfaringer og problemer gennem fem
år af forskellige, men kontinuerte bestyrelser. Det viser problemernes
mangfoldighed såvel som konstruktive forslag til løsninger for såvel
psykologer, som for andre truede grupper. Jeg håber samtidig, man
aner det tids- og ressourceforbrug, der krævedes af de medlemmer,
som aktivt kastede sig ud i arbejdet.
Alt var dog ikke mørkt eller skuffende. Fremgang og mulighederne
på det sociale område. Samarbejdet med praktiserende læger, stagnationen i arbejdsløsheden, trods et alt for højt niveau. Trods manglende ressourcer blev mange ideer omsat til projekter, der på kort eller
længere sigt gav resultater. Det vigtigste, og det der gav anledning
til optimisme, var vel, at medlemmer, trods meningsforskelle og skænderier bevarede evnen til kompromisser. Dette vel ud fra en overbevisning om nytten af en aktiv forening for såvel medlemmer, fag og
måske samfund.
Organisationsprocenten blev fastholdt på sit relativt høje stade. Dette
trods jammer over de horrible kontingenthøjder og megen irritation
over de midler, skiftende bestyrelser bragte i anvendelse.
Fin Agersted
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Bilag: Handlingsprogram 1979-1980:
Bestyrelsens forslag til handlingsprogram
Dagsordenens punkt 8

A.
Bestyrelsen vil fremme formålene, som de er beskrevet i foreningens
loves § 2, i størst muligt omfang. Bestyrelsen vil tillige offentligt markere en kritisk stillingtagen til konkrete samfundsmæssige problemer,
særligt ud fra vor viden og erfaringer som psykologer.
B.
Bestyrelsens midler og veje til disse mål må i hovedtræk bestemmes
blandt medlemmer, på møder, årsmøde og på generalforsamling.

D.
Konkret vil bestyrelsen arbejde på:
l. En styrkelse af det faglige og fagpolitiske arbejde blandt medlemmernea. ved etablering af et regionalt tillidsmandssystem med tilhørende tillidsmandskurser,
b. ved at fortsætte organiseringen i arbejdspladssektioner,
c. ved beslutninger om faglige kurser at lægge sektionernes ønsker til grund herfor,
d. ved opstilling af fremtidige forslag til handlingsprogram at
udgå fra formuleringer fra sektioner, tillidsmænd, faste udvalg og arbejdsgrupper,
e. ved indhøstning af erfaringer fra de etablerede strukturer, samt
løbende justeringer på baggrund heraf.
2. En mere hensigtsmæssig organisering af foreningsarbejdet gen-

nem udvalgene og ved etablering af:
a. en arbejdsgruppe, som skal tilvejebringe viden om, på hvilke
områder psykologer kan bidrage tilløsning af problemerne ved
ungdomsarhej dsløsheden,
b. en arbejdsgruppe, som skal rådgive bestyrelsen om, hvorledes
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foreningen kan bekæmpe politisk diskriminering i samfundet
ved ansættelser og afskedigelser,
c. en ny arbejdsgruppe, som til næste generalforsamling skal
fremkomme med forslag til en psykologlov, der både befæster
den retslige stilling, og sikrer bevægelsesfrihed på nye arbejdsområder - med henblik på endelig afklaring af dette problem,
d. en ny arbejdsgruppe, som skal kulegrave behovene for psykologers medvirken ved generelle forebyggende samfundsmæssige foranstaltninger på social- og sundhedsområdet,
e. en ny arbejdsgruppe, som skal fremkomme med en betænkning om argumenterede alternative forslag til ændring af foreningens generelle struktur.
3. En ekspansiv stillingspolitik, bl. a. ved at psykologer aktivt søges
placeret i overensstemmelse med de lovændringer, der følger af
kommissionsbetænkninger, ligesom der aktivt søges optagelse i
fremtidige kommissioner med henblik på at redegøre for psykologers mulige bidrag til løsning af den pågældende problematik.
4. At bestræbelserne på at få AC til at disponere ud fra lønmodtagersynspunkter lykkes - herunder fortsætte samarbejdet med andre AC-organisationer om denne sag.
S. At lavtlønsproblemerne for medlemmerne løses som minimum i
et omfang, der svarer til bortskæring af de 5 nederste løntrin.

6. At overarbejde undgås - herunder at medlemmer med fuldtidsarbejde afgiver deltidsarbejde, eller opnår arbejdstidsreduktion
med vikarbesættelse.
7. At medvirke til løsningen på studiegældsproblemerne for både
arbejdsløse og arbejdende psykologer.
8. Fortsat at bekæmpe adgangsbegrænsninger generelt inden for alle

uddannelsessektorer.
9. At bekæmpe nedskæringer og forringelser på psykologuddannelserne.
10. Arbejde for at standse den særlige psykologilæreruddannelse.
11. At nyttiggøre psykologers viden om arbejdets fysiske og psykiske

96

nedslidning i kampen for generel nedsættelse af arbejdstiden med
fuld lønkompensation og uden tempoforøgelse- først som 35 timers generel arbejdsuge, med særlige nedsættelsesmuligheder for
ældre, svagelige og særligt udsatte grupper.
12. Ud fra undersøgelser af psykologers arbejdsmiljø at forbedre dette

gennem arbejdet i sikkerhedsrepræsentationerne, og ved opstilling
af overenskomstkrav.
13. At psykologer i større udstrækning involveres i undersøgelse af,
rådgivning og vejledning af andre faggruppers psykosociale arbejdsforhold - herunder søges psykologer placeret i bedriftssundhedstjenesten.
14. En løsning af psykologers arbejdsløshedsproblemer, samt forbedring af de arbejdsløses vilkår, herunder aktivt arbejde imod:
a. begrænsninger og indgreb i dagpengeretten,
b. begrænsninger i mulighederne for at deltage i kurser, samtidig
med at der udbetales dagpenge,
c. børnepasningscirkulæret,
d. stramninger i optagelseskriterierne til A-kasserne,
e. central registrering af de arbejdsløse.
15. At fremme psykologiske forklarings- og ændringsstrategier over
for en medicinsk-somatisk.
16. Aktivt at nyttiggøre psykologers viden om børns udvikling socialpolitisk - herunder aktuelt at søge indflydelse på de initiativer,
der tages i forbindelse med børneåret. Konkret arbejde for psykologers placering i varetagelse af sociale begivenheder i børns liv.
17. At opretholde et efteruddannelsestilbud, som er overensstemmen-

de med medlemmernes behov.
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Elsa Schmidt

1979-1982

Selv for en kortere formandsperiode er det svært ikke at hæfte sig ved
de forandringer, der er sket i perioden.
Dels er der forandringer, som man selv aktivt har forsøgt at sætte i
værk - og dels er der forandringer, som uventet eller ventet har forløbet ved hjælp af andre kræfter end de centrale initiativer.
Men en beretning af denne karakter- den subjektive formandstilbageskuen - vil altid have en karakter af opgør på det subjektive plan
mellem det ventede/planlagte og det uventede. Heldigvis forlenes formænd - i og med valget - ikke med overnaturlige kræfter, hverken
til spådom eller handling.
Men formænd »forlenes« - netop i og med valget - med en eller
anden grad af tillid og tiltro fra medlemmerne. Og dette betyder, at
vi formentlig allesammen hidtil har hentet ressourcer og viden frem
til fælles brug, som vi nok ikke har troet, vi har haft.
Nok udenomssnak hermed.
Jeg blev valgt til formand på et tidspunkt, hvor foreningen stod og
stampede. Dels i generationsproblemer - der var »pludselig« op gennem 70erne produceret lige så mange kandidater som gennem de foregående 25 år. Og dels i fagligheds/fagforeningsproblemer -hvor også 70erne efter de tidligere års fagforeningsmæssige konsolidering
havde kastet sig over faglige og samfundsmæssige problemer, der
havde stor almen relevans og betydning, men som efterhånden gav
genlyd blandt medlemmer, der ikke altid kunne være enige i initiativerne.
Men - generationsopgør, og opgør omkring faglighed og fagforeningslinie var kun to af skæringspunkterne ved formandsskiftet.
Det drejede sig også om almene opgør med foreningen som forening,
og om gamle opgør med gamle sager.
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Det kan belyses ved et eksempel på generalforsamlingsbeslutninger
om »gamle« opgør.
Autorisationsspørgsmålet blev trukket frem, og det blev besluttet, at
der skulle arbejdes på at få en autorisation gennemført for cand.
psych.er og cand. pæd. psych.er. Derimod skulle de nye psykologilærere fra RUC og AUC ikke kunne omfattes p. g. a. uddannelsens sigte
med specifikt undervisning, og ikke praksis. Selv om denne uddannelse var nylig besluttet, vil jeg tage den frihed at kalde opgøret om den
»et gammelt opgør«, fordi det - som det formentlig kan læses i de
tidligere formænds beretninger - har samme brydningsflader som det
gamle faglige opgør mellem universitetsuddannede og lærerhøjskoleuddannede psykologer. Hvilken praksis kvalificerer uddannelsen objektivt til - hvilken er den planlagt at skulle kvalificere til - og hvilken formodes dens kandidater at blive tiltrukket af? Kort sagt - ville
denne hovedfagseksamen i undervisning i psykologi kunne føre til, at
dens kandidater fik lyst til/blev opfordret til at praktisere anvendt
psykologi på andre områder - klinisk, organisationsændring m. v.?
Uden at have baggrund i disse anvendte discipliners teoretiske fundament.
Generalforsamlingen brødes - som tidligere sket - i timevis, og besluttede sig som tidligere for at værne om den anvendte psykologi og
universitetsuddannelserne - med inklusion af lærerhøjskoleuddannelsen efter den nye trusel fra psykologilærerne.
V ed formands- og bestyrelsesvalget skete en voldsom udskiftning. Af
de 7 bestyrelsespladser var kun 3 genvalg - og det var genvalg af
personer, der kun havde haft en etårig valgperiode forud. 4 bestyrelsesmedlemmer og formanden var nyvalgte og hentet udefra - d.v.s.
uden tidligere bestyrelseserfaring.
Vi stod således i en alvorlig risiko for at miste kontinuiteten til det
tidligere arbejde. En risiko, som blev yderligere accentueret af, at sekretariatschefen gennem de seneste 4 år fik et mere attraktivt jobtilbud og forlod Psykologforeningen et halvt år efter generalforsamlingen.
En svær tid var det for os nye at finde os til rette både sammen, og
med foreningshistorien. Det krævede arbejde, vilje og indsats, men
blev styrket af, at vi kunne finde den nye sekretariatschef blandt de
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i forvejen ansatte akademiske medarbejdere, og styrket af at han trods
kort anciennitet havde godt overblik over hovedproblemerne.
Overenskomst 79 var overstået ved generalforsamlingen med regeringsindgreb. Det gav mulighed for at bruge den nødvendige tid på
at sætte sig ind i det kæmpepuslespil, som Psykologforeningen og dens
faktiske og mulige politik var.
Det gav også mulighed for at gribe fast omkring et af de problemer,
der havde bragt sindene mest i kog omkring generalforsamlingen foreningsstrukturen. Både selve afviklingsformen og spørgsmålet om,
hvor dækkende de forsamlede var for medlemskredsen, havde været
rejst i stærkt modsatrettede former.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede helt reviderede
vedtægtsforslag for både en generalforsamlingsmodel og en repræsentantskabsmodel, hvor de potentielle risici ved begge modeller var forsøgt bragt ned på et minimum - for begge modeller ved en formel
styrkelse af regioners og sektioners placering, ansvar og rettigheder
i forhold til henholdsvis generalforsamlingen og repræsentantskabet.
Afgørelsen blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling i november 1980, således at den foreslåede modificerede generalforsamlingsmodel blev vedtaget med visse mindre ændringer i forhold til forslaget. Men løbet var tæt mellem de to former.
Personligt støttede jeg en opstrammet generalforsamlingsmodel for at
undgå polarisering blandt medlemmerne. Regionsstrukturens formelle
nye placering vil gøre det muligt gennem en mere glidende udvikling de næste år at tilpasse behovet for lokal-repræsentation i de
øverste besluttende organer.
Måden, strukturdebatten hermed blev foreløbigt afsluttet på, blev fra
flere sider karakteriseret som en slags kvælertagsgreb fra min og bestyrelsens side: »så er det nu, der skal træffes beslutninger!« Jeg tror
fortsat, det var rigtigst at gøre det sådan - for at undgå en langvarig
og opslidende diskuteren-frem-og-tilbage, som ville kunne tappe kræfterne fra de mange andre store opgaver.
Autorisationsspørgsmålet blev gennemarbejdet af en arbejdsgruppe og
også fremlagt på generalforsamlingen 1980- men det løstes knapt så
fredeligt. En næsten 8 timer lang debat med særdeles skarpe meningsudvekslinger afsluttedes med beslutninger, som der var så marginalt
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flertal for, at det var svært at køre offensivt frem, med troværdigheden i behold, over for de relevante myndigheder. Der var en ståen-istampe-beslutning, som dels var affødt af en forståelig angst for, om
en autorisation med praksisår ville kunne give øgede flaskehalsproblemer for arbejdsløse, og dels affødt af den gamle dialog (skænderi?)
mellem praktikere og undervisere/forskere. Vi måtte derfor ligge brak,
mens betænkningen om det nordiske arbejdsmarked blev færdiggjort
- med det resultat, at den danske universitetsuddannelse blev anerkendt som ligeværdig med de norske og svenske, og i de lande ville
give mulighed for autorisation efter de der krævede praksisår. Derimod vil både magisteruddannelsen og cand. pæd. psych.-uddannelserne kræve yderligere praksis og eventuelt teori, før de kan anerkendes som ligeværdigt eksamensudgangspunkt
Dagen før generalforsamlingen 1982 var indenrigsministeriet endelig
parat til at svare på den henvendelse, der var rettet fra psykologforeningen i 1973 om autorisation i fornyet udgave. 9 år havde de behøvet for at tygge sig frem til, at man ikke skønnede, at psykologerne indebar sådanne risikomomenter for klienterne, at offentlige
beskyttelsesforanstaltninger var rimelige eller nødvendige. Dette på
trods af en lang række svar i den langsommelige officielle høringsprocedure, som anbefalede autorisation.
Men svaret var et rungende, omend venligt, nej.
Der står det så - indtil videre, eller endeligt? Hvem ved?
Psykologbetjeningen i primærkommunerne var et andet stort arbejdsmæssigt område i perioden. Problemet har ikke været genstand for
større generalforsamlingsdebatter - formentlig fordi de to nærmest
berørte sektioner, kliniske psykologer i folkeskolen og socialforvaltningspsykologer, hele tiden har været draget tæt ind i det omfattende
arbejde, der p. t. har kørt på højtryk nu i 3 år og formentlig vil køre
mindst et år endnu. Problemet bliver behandlet i et udvalg nedsat af
undervisningsministeriet (det såkaldte Ulrich-udvalg) med anledning
i ændring af folkeskoleloven og særforsorgens udlægning fra staten
til amterne. Begge ændringer trådte i kraft 1/1 1980 og indebar, at
de skolepsykologiske rådgivninger skulle yde bistand til det integrerede særforsorgsklientel i skolealderen, samt 0-6 årige børn med taleog høreproblemer af en sådan karakter, at specialundervisning var på-
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krævet. Lovændringen indebar desuden mulighed for, at ogsi 0-6årige med andre problemer kunne betjenes af skolepsykologisk ridgivning, såfremt kommunen ønskede det- f. eks. vejledning af børnehaver eller forældre m. v.
Psykologforeningens gamle kongstanke med en parallelt opbygget
psykologbetjening i henholdsvis skole- og socialsektor (men med forskellige opgaverJ så hermed ud til at kunne blive truet.
Samarbejdet med henholdsvis Skolepsykologernes Landsforening og
Danmarks Lærerforening (som SL's forhandlingsberettigede organisation) var herefter naturligt nok ganske kompliceret af, at der ikke var
sammenfaldende interesser.
Der er gennem de 3 ir faldet drøje hug, og forløbet rimeligt samarbejde - i en skøn vekselvirkning. Det ser dog ud til, at vi i det afsluttende år kan arbejde i samdrægtighed ud fra en forståelse af, at
forskellige interesser ikke nødvendigvis er modstridende, men med
rimelighed og opmærksomhed kan plejes sideløbende.
Et uventet biprodukt af udvalgsarbejdet viste sig først i 1981 i form
af støtte til videreuddannelseskrav (og hermed en argumentation for
løntillæg) for psykologer i socialsektoren, fælles organiseret med videreuddannelsen for kliniske psykologer i folkeskolen. Forhandlingerne om den praktiske udmøntning begynder i efteråret 1982, og
giver forhåbentlig resultat inden udgangen af iret. Et af resultaterne
ventes at blive flere kandidatstillinger.
Udvalgsarbejdet har i øvrigt givet psykologforeningen en kærkommen
lejlighed til i praksis at demonstrere bredden af psykologuddannelsens
muligheder over for vore offentlige arbejdsgivere og de relevante
faglige styrelser og ministerier.
Det lovende læge-psykologsamarbejdsprojekt blev i øvrigt brat stoppet i midten af 1979 af Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. Pudsigt nok med henvisning til Ulrich-udvalgets arbejde,
der - uanset hvor brede opgaver der blev tillagt skolepsykologisk ridgivning- dog i højden kunne omfatte aldersgruppen 0-18 ir, hvilket
kun er en mindre del af den milgruppe, læge-psykologsamarbejdet
sigtede på. Man må derfor karakterisere det som en afværge-afvisning.
Kontant nok og ikke til at komme rundt om ad nogen gen- eller Olllivej - men dog en ikke-reelt begrundet afvisning.
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Der mil.tte derfor søges nye veje til at give mulighed for psykologbetjening af de befolkningsgrupper, der ikke enten selv er børn eller
har børn, eller er sil. heldige at være socialforvaltningeklienter i en
kommune med psykologer ansat i denne forvaltning.
Bestyrelsen valgte at foreslå generalforsamlingen 1981 at undersøge
mulighederne for en sygesikringsaftale. Generalforsamlingen accepterede en intern undersøgelsesfase, og der forelå til generalforsamlingen
1982 et konkret udspil fra en arbejdsgruppe. Udspillet havde været
udsendt til medlemsdebat fra efteråret 1981, og der havde været livlig
debat og aktiv stillingtagen på mange medlemsmøder i sektioner, regioner og på større arbejdspladser.
Oplægget - der i øvrigt følger standardmodellen for sygesikringsaftaler - blev godkendt principielt, og generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at indlede forhandlinger.
Beslutningen kunne have udløst dramatiske opgør blandt medlemmerne, fordi den repræsenterer et principielt brud med den hidtidige linje
at søge offentlig ansættelse i overenskomst- eller tjenestemandsstillinger, og ikke fremme dannelsen af et liberalt erhverv.
Men beslutningsprocessen forløb udramatisk. Formentlig bil.de fordi
der havde været fyldigt informationsmateriale lagt ud i god tid, og
fordi selv de varmeste fortalere på ingen måde var »forlovet« med
sygesikringstanken, men blot så den som den aktuelt mest sandsynlige
løsning pil. problemet med en primær psykologbetjening uden for »institutionsregie<<, og som en mulig vej blandt andre veje, til afhjælpning af arbejdsløsheden.
Arbejdsløsheden har i perioden været procentvis for nedadgil.ende d.v.s. en mindre og mindre andel af de færdige psykologer har været
arbejdsløse. Men det absolutte antal har ligget nogenlunde konstant
mellem 200 og 250- et meget højt tal, fordi det handler om risikoen
for faglig dekvalificering under arbejdsløsheden, om menneskelig
usikkerhed og nedværdigelse, og om store økonomiske problemer. Vi
må dog glæde os ved, at det faktisk er lykkedes at fil. oprettet ca. 100
nye mere eller mindre faste stillinger om året, så kandidattilgangen
har kunnet opsuges. I hvert fald i de tre il.r endnu.
Tilvæksten er primært sket i skole- og socialsektor, men ved hjælp af
kreativitet og gå-på-mod er der ogsil. oprettet psykologstillinger i hidtil
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helt usete sammenhænge - ikke i stort antal, men jeg har forhåbning
til dem som en slags bølgebrydere, der i de kommende år stille og
roligt vil kunne afføde søsterstillinger, eller ideer om endnu helt
andre funktionsfelter.
Også på andre felter har Psykologforeningen søgt at bekæmpe arbejdsløsheden. Hvor det har været muligt, har vi fremsat forslag eller krav,
der kunne sandsynliggøre oprettelse af flere faste stillinger.
I forbindelse med cirkulæret om frigørelsesattester sikrede vi os tilsagn fra Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening til at
medvirke til en sammenlægning af løse konsulenttimer med deltidsstillinger - et ganske vist smalt resultat i forhold til det ønskelige,
men dog bedre end den afvisningstaktik, de fra starten havde anlagt.
Men hovedvejen har været gennem overenskomstforhandlingerne,
hvor der til 1981 blev fremsat krav om tvungen afspadsering af overarbejde, tvungen vikardækning, nedsat arbejdstid med fuld løn og
flere i arbejde. Næsten alene om disse krav kunne Psykologforeningen
ikke presse en løsning igennem på tværs of store organisationers prioritering og strategi.
Men meget tyder på, at jorden er gødet så meget op til 83-forhandlingerne, at denne type krav vil blive fælleskrav - og dermed de tunge krav.
Op til 83-forhandlingerne er der for første gang iværksat en omfattende medlemshøring før kravene formuleres og indsendes til AC.
Allerede i efteråret 1981 udsendtes de første »røde blade« som indstik i DPN.
Høringen er en konsekvens af strukturændringen i foreningen og er
nødvendiggjort af, at flere og flere psykologer flytter uden for universitetsbyerne og finder fast ansættelse der. Det er altså blevet sværere spontant at organisere møder og debatter, og det har måttet lægges i rammer.
Mulighederne for dette (og ikke mindst interessen blandt medlemmerne) er blevet stærkt fremmet af den nydannede tillidsmandsstruktur.
I 1979 blev aftalt regler for statens område, men først i 1981 for
amter og kommuner. Allerede i 1979 gik vi dog i gang også i amter
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og kommuner, og har afholdt en lang række kurser for de nyvalgte
tillidsmænd i Psykologforeningens eget regie og har haft stor indflydelse på ACs fælles tillidsmandskurser.
Bevidstheden og vidensniveauet om fagpolitiske problemer, muligheder og begrænsninger er blevet stærkt forøget i denne 3 års periode,
og danner et helt anderledes solidt fundament for vanskelige og akutte
fagpolitiske beslutninger end umiddelbart før 1979. Man kan måske
lidt tørt konstatere, at tillidsmandssystemet har medført, at der i dag
er lige så stor procentdel af foreningens medlemmer med højt vidensniveau om disse ting som i 50erne, hvor det faglige miljø var mindre
af antalsmæssigt omfang, og tættere i social forstand - kort sagt: endelig mulighed for at komme på niveau med fortiden efter en periode
med eksplosiv medlemstilgang og eksplosiv geografisk spredning med
heraf følgende »udtynding« af viden.
Overenskomst 1981 var i øvrigt præget af bitter kamp og stridigheder
på hele arbejdsmarkedet. De offentlige arbejdsgivere markerede sig
voldsomt med deres lock-out-trussel mod 2/3 af alle overenskomstansatte akademikere. AC gik i panik - trusler, underjordiske mod- og
medbevægelser, fejlagtige vurderinger, stridigheder mellem organisationerne - blev resultatet. Lægerne meldte sig ud efter særdeles pinefulde stridigheder om strategi og mål for forhandlingerne. Tilsvarende forløb har fundet sted i Norge og Sverige, og det vil nok vare et
par runder, før AC igen kan tegne hovedparten af de akademisk uddannede faggrupper, inklusive læger.
Stridigheder fandt også sted mellem AC og de øvrige hovedorganisationer af lønmodtagere. 60ernes »forgyldning« af vores gruppe skulle
- efter de øvriges mening - have en ende og afløses af fordelingspolitik, d.v.s. satsning på lavtlønsområderne. Denne hovedlinie har
kunnet støttes af Psykologforeningen, men vi har været ret så alene
i AC hidtil med det synspunkt.
Men begyndelseslønnen fik dog et lille løft- et skridt i retning af den
store, samlede forbedring vi sigter mod: bortskæring af de 5 nederste
løntrin.
I AC har vi i den forløbne periode genvundet midlertidigt tabt terræn
i form af, at der i stigende grad er blevet lyttet til vore synspunkter også selv om vi ofte har stået tilbage i en mindretalsposition sammen
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med andre mindre organisationer. Med lidt optimisme kan situationen vel beskrives således, at Psykologforeningen i stigende grad er
blevet pejlemærke for latente eller kommende strømninger i de øvrige
AC-organisationer.
Nogen anerkendelse har vi også fået ved at blive tildelt formandsposten i ACs arbejdsmiljøudvalg med henblik på at udforme en
fælles AC-politik om det psykiske arbejdsmiljø i særdeleshed, og arbejdsmiljøproblemer generelt for akademikere. Lykkes denne opgave
tilfredsstillende i løbet af det næste par år, vil der både kunne hentes
psykologstiilinger på arbejdsfeltet, og en bedre organisationsmæssig
placering i AC, også i andre spørgsmål.. Og hermed måske også en
bedre vind bag vores allerede gamle krav om adskillelse af liberale
erhverv og ansatte i ACs organisationsform?
I AC har vi også haft god fremgang omkring vores offensiv mod
studiegældsproblemerne. Væsentlige dele af et samlet program fra
Psykologforeningen blev inddraget i ACs program (som i parentes
bemærket klart blev søsat efter bl. a. pres fra os). Endnu har det dog
ikke resulteret i mærkbare reformer eller bare mærkbare lapperier.
Gad vidst, hvor længe det tålmodige akademikerfolkefærd kan holde
til det? »Uanstændigt« må vel fortsat være den mest rammende betegnelse for det faktum, at mange sidder med en studiegæld på 2
gange årslønnen, plus rentetilvæksten!
Men tilbage til de centrale interne debatspørgsmål som en slags afrunding.
Ved formands- og bestyrelsesskiftet i 1979 var der netop startet en
debat om chefstillinger og tillæg. Som det fremgår af de tidligere formænds indlæg havde foreningspolitikken indtil da været relativt uomtvistet: chefstiilinger blev anset for et fagpolitisk gode, og tillæg (som
var uundgåelige sådan som lønsystemet havde udviklet sig) blev anset
for en fordel og skulle sikres på et niveau, der svarede til, hvad andre
AC-organisationer havde kunnet hente hjem til deres medlemmer.
Overskriften hed: Psykologer på niveau med andre akademikere.
Der blev sat spørgsmål ved denne politik på flere leder.
Først blev det fremhævet, at chefstiilinger måske ikke ubetinget var
et gode - at kollektive ledelsesformer måske kunne være at foretrække.
Dernæst blev der stillet spørgsmålstegn ved tillæg som lønsystem og
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tillæggenes virkning i retning af at skabe forskelle i status mellem
psykologer.
Debatoplæggene var fra begge sider - både fra de »liniebrydende«
og »linieforsvarende« - temmelig hede i starten. Det kunne måske
karakteriseres som en lansebrydning mellem en »lighedsideologisk«
linie, født af studenteroprøret og de partipolitiske nydannelser i 70erne, og en »frontkæmperlinie« i forhold til andre tilsvarende fag, udviklet af den tradition, Psykologforeningen havde dannet i de første
30 banebrydende år.
En svær nød at knække, og hård opgave at gå til, hvis kompromis
af en bæredygtig karakter fortsat skulle være målet.
En tid lang var jeg mismodig og skeptisk med hensyn til at finde
vejene frem i dette spørgsmål. Men i efteråret 1981 viste der sig
muligheder for nytænkning og samtænkning i lønudvalget, og her i
foråret 1982 er et enigt forslag udsendt til høring i regioner og sektioner.
Ja- også på dette punkt (som kunne have medført splittelser af alvorlig karakter, ligesom i andre faglige organisationer for mellemlagene) har Psykologforeningens »samlede fornuft« vist sig at være
stor, og kunnet bære frem til et samlet forslag med stor chance for at
blive bakket op af medlemmerne.
Tilbage står en tendens, som var i sit udspring, før jeg tiltrådte, og
som har groet sig stærkere i løbet af de tre år - parallelt med udviklingen i tilsvarende organisationer: en partipolitisk polarisering af de
fagpolitiske hovedspørgsmål.
Den har slået igennem i en række emner, som f. eks. arbejdsløshedsmarcher, l. maj deltagelse, udformning af overenskomstkrav, tanker
om kampstrategier m.v. Der kan næppe tænkes et centralt fagpolitisk
problem, som i disse år ikke også vil blive genstand for omfattende
partipolitiske diskussioner - og ofte med det resultat, at partiernes
profilering over for hinanden sker på netop de fagpolitiske spørgsmål.
Generalforsamlingen 1982 vedtog, at en ensidig partipolitisk identifikation af psykologforeningen ikke må kunne ske.
Det er godt, at der var klar enighed om det. Men ikke tilstrækkeligt.
Ganske vist kan bestyrelse og formanden trygt handle i overensstem-
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melse med dette princip - men det maner ikke i sig selv problemet og
tendensen i jorden (eller hvor den nu skal hen). Der skal fortsat arbejdes aktivt og åbent for, at meningsudvekslinger ikke kommer til
at foregå i »partipolitiske fåreklæder«, og - efter min mening i hvert
fald - dermed kommer til at forrykke Psykologforeningens egentlige
formål - fag og fagpolitik. Men jeg tror på, at vi også klarer denne
hurdle.
Vi har klaret dem, der var værre gennem tiderne. Jeg er glad for, at
vi kan se tilbage på 35 år, der har været levende, aktive, debatterende,
problemløsende - og 35 år, som har placeret psykologer ret pænt i
vores samfunds samlede apparat, samt i eget hus.
Elsa Schmidt

(PS. Mine næsten voksne børn har iblandt drillet mig med, at jeg
måske er en af de få overlevende syndikalister- ja, ja).
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TIDSTAVLE

Vigtige begivenheder i dansk psykologi' s historie.
Udarbejdet af Birger Hjørland.

1776
Johan Nicolai Tetens udgiver sit
hovedværk »Philosophiske Forsøg
over den menneskelige Natur og dens
Udvikling«.
1812
Den første danske psykologiundervisning indledes på Pastoralseminaret
i København ved Jacob Peter Mynster.
1819
Udkommer første del af Frederik
Christian Sibbern: »Menneskets aandelige Natur og Væsen. Et Udkast
til en Psychologie«.
1844
Udkommer Søren Kierkegaards
»Begrebet Angest«.
1882
Udkom Harald Høffding: »Psykologi
i Omrids paa Grundlag af
Erfaringer«.
1885
Udkom C. Lange: Om Sindsbevægelser. Et Psyko-Fysiologisk Studie.
1886
Grundlagde Alfred Lehmann Psykologisk Laboratorium i Metropolitanskolens kælderetage.
(Navnet var oprindeligt »Psykofysisk
Laboratorium«).
1890
Udkom den første danske bog om

børnepsykologi »Barnets sjæleliv« af
lærerinden Kirstine Frederiksen.
1914
Oprettes »Foreningen for eksperimentel pædagogik«. Initiativtagerne
var Alfred Lehmann og R. H. Pedersen. Foreningens grundlæggelse
er et af de mere markante tegn på
skolepsykologiens opstart.
1915
Udkommer Edgar Rubins disputats
»Synsoplevede Figurer«.
1916
Flytter »Psykofysisk Laboratorium«
ind i Studiegaarden.
1918
Oprettedes magisterstudiet (mag. art.)
i psykologi ved Københavns
Universitet. Indtil da var eneste stu·
diemulighed mag. art. i filosofi
med psykologi som hovedfag.
1919
Alfred Lehmann bliver første
ordinære professor i eksperimentel
psykologi.
1922
Udnævnes Edgar Rubin til professor i
psykologi efter Alfred Lehmann.
1924
>'Himmelev Børnehjem« blev oprettet
af pædagogen Sofie Madsen, og tager
sig især af psykotiske børn.
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1926
Stiftes »Selskabet for filosofi og
psykologi« på initiativ af
Edgar Rubin.
1929
Poul Bahnsen ansat som fagpsykolog
ved Københavns Kommunes Psykotekniske Institut, som han i perioden
1943-1960 blev forstander for.
(Instituttet nedlagt 1960).
1929
Udgiver Sigurd Næsgaard den første
danske bog om psykoanalyse:
»Pykoanalyse. Seksualitet og
Intelligens«.
1930
Udkom den første dansk standardiserede revision af Binet-Simons
intelligensprøver - den mest benyttede
test overhovedet, og i høj grad et
værktøj, der bidrog til at skabe psykologers »image«. (Udarbejdet af
Marie Kirkelund & Sofie Rifbjerg
under medvirken af R. H. Pedersen;
Udgivet i serien »Meddelelser fra
Udvalget for skolepsykologiske Undersøgelser«).
1933
»Psykoanalytisk Samfund« stiftes med
Sigurd Næsgaard som første leder.
1934
Mag. art. Henning Meyer ansat
som første danske skolepsykolog på
Frederiksberg.
1934
Oprettes Psykoteknisk Institut
i Randers.
1937
Udkom for første gang
S. A. Tordrup's »Børnepsykologi«,
der øvede stor indflydelse på bl. a.
læreruddannelsen.
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1938
Stiftedes »Landsforeningen til sindssygdommenes bekæmpelse«, i 1948
ændret til »Landsforeningen for mentalhygiejne«, der fra samme år
udgav bladet »Mentalhygiejne«.
(Foreningen opløstes i 1976).
1942
Begynder tidsskriftet »Psykologien
og erhvervslivet« at udkomme med
bl. a. P. Bahnsen som redaktør.
Tidsskriftet udkommer i 10 år.
1942
Udkom første hæfte af Jørgen Jørgensens »Psykologi på Biologisk
Grundlag«, der er den mest omfatrende danske fremstilling af faget, og
i mange år var obligatorisk læsning
til »Filosofikum« for mange
studerende fra alle fagområder.
1943
Udkommer R. H. Pedersen: »Undersøgelser over Haandskrivning«.
1944
Oprettedes et treårigt cand. psych.
studium ved Københavns Universitet
med særligt sigte på uddannelse
af skolepsykologer.
1944
Etableredes for første gang egentlig
pædagogisk-psykologisk undervisning
på Danmarks Lærerhøjskole
( 18 timers årskursus).
1945
Stiftedes »Foreningen af
Skolepsykologer i Danmark«.
1946
Edgar Tranekjær Rasmussen udnævnes
tE professor i psykologi.
1947
Stiftedes Dansk Psykologforening.
Medlemstal: 55.

1947

1952

Afholdtes l. nordiske psykologmøde
i Oslo.

Militærpsykologisk tjeneste oprettes
som selvstændig institution.
(Militærets samarbejde med Psykologisk Laboratorium går tilbage til

1947
Blev cand. psych. Bodil Farup
deltidsansat på Rigshospitalets
pædiatriske afdeling.

1948
Oprettedes den første stilling som
psykolog ved Psykiatrisk hospital i
Risskov (under professor Strømgren).

1948
Nebs Møllegård er den første
institution, der oprettes som behandlingshjem med tidligere skolepsykolog Gunnar Andersen som
forstander.

1949
Påbegyndtes udgivelsen af de nordiske
psykologforeningers tidsskrift
»Nordisk Psykologi«.

1918).
1953
Arbejdsdirektoratet opretter en
psykoteknisk afdeling.

1954
Franz From udnævnt til professor
i psykologi ved Københavns
Universitet. (Efter E. Rubin).

1955
Oprettedes Danmarks pædagogiske
Institut.

1956
Stiftedes »Foreningen af skolepsykologer og særkonsulenter i Danmark«,
senere navneskift til
»Skolepsykologernes Landsforening«.

1950

1957

Stiftes »Selskabet for dynamisk
Psykoanalyse«.

Jægerspris Børneforsorgsseminarium
oprettes som det første af arten
ledet af cand. psych. H. C. Rasmussen.

1950
Abnedes Universitetets Børnepsykologiske Klinik under ledelse af
Bodil Farup og med forbillede i de
amerikanske »Child Guidance Clinics«. Tidligere havde Red Barnet og
en privat gruppe (Birthe Kyng,
Kirsten Vedel-Rasmussen og Inger
Bernth) startet børnerådgivninger.

1951
Socialministeriet ansatte P. W. Perch
som den første konsulent for
børneforsorgens institutioner.

1951
Ansættes den første kliniske psykolog
{Helle Kehlet) på Rigshospitalets
voksenpsykiatriske afdeling.

1957
Etableredes afdelingen for arbejdspsykologi på Teknologisk Institut
(under navnet »Afdelingen for
Arbejdsledelse«).

1957
Det danske psykoanalytiske Selskab
accepteres som uafhængigt selskab
under Den Internationale Psykoanalytiske Forening.

1957
Oprettedes Det kriminalistiske Institut
ved Københavns Universitet.

1958
Dansk Psykologforening optages som
midlertidigt medlem af Akademi-
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kernes Samarbejdsudvalg. (Den endelige godkendelse som medlem kom
i 1960).

1958
Oprettedes Socialforskningsinstituttet.
1960
Blev cand. psych. Karen Berntsen chef
for Ungdomsklinikken i København.
1960
Ændres og udvides cand. psych.
studiet ved Københavns Universitet til
en normeret studietid på 5-6 år.
1960
Påbegyndtes udgivelsen af de nordiske
psykologforeningers tidsskrift »Scandinavian Journal of Psychology«.
1961
Psykologer opnår ansættelse i
akademiske lønrammer.
1963
Oprettedes Institut for klinisk psykologi ved Københavns Universitet
samtidig med Lise Østeegaards
udnævnelse til professor.
1963
Oprettedes Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut. Nedlagt igen i 1976.
1965
Startede det psykologisk-pædagogiske
studium ved Danmarks Lærerhøjskole,
der fører frem til cand.pæd.-graden.
Uddannelsen er tre-årig, men
forudsætter læreruddannelse.

1968
Oprettes Psykologisk Institut ved
Arhus Universitet med magister- og
kandidatuddannelser svarende til
Københavns Universitet.
1968
Det internationale studenteroprør
giver sig i Danmark bl. a. udslag i
studenternes besættelse af Psykologisk
Laboratorium i Studiegaarden.
Begivenheden sætter betydelige spor
i studiernes form og indhold, og
i dansk psykologi's orientering.
1971
Faget psykologi/sociologi læses som
tilvalgsfag på Det frie Gymnasium.
1974
Der oprettes en statsanerkendt
arbejdsløshedskasse i AC-regie, som
Dansk Psykologforening tilsluttes.
Fra dette år er arbejdsløsheden et
problem for danske psykologer.
1974
Leontjevs almene psykologi introduceres i Danmark af Ole Dreier i
en artikel i tidsskriftet »Udkast«.
1975
Psykologisk Laboratorium og Institut
for klinisk Psykologi flytter til det
nybyggede universitetscenter på
Amager.

1967
Indføres psykologiundervisning på
det lægevidenskabelige studium.

1978
Blev de første psykologer ansat i
Arbejdstilsynet (som en naturlig følge
af arbejdsmiljøloven, der trådte
i kraft l. juli 1977).

1967
HF uddannelsen oprettes med
psykologi som tilvalgsfag fra
begyndelsen.

1979
Psykologilæreruddannelser oprettes
Yed universitetscentrene i Roskilde og
Aalborg, som forsøg.
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