Beretning
og regnskab

WEEKENDENS PROGRAM

Dansk Psykolog Forening
Generalforsamling 2018
Beretning og regnskab

Lørdag 17. marts 2018
10:30 – 18:00 (herefter middag)
Søndag 18. marts 2018
9:30 – 16:00
Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Margrethepladsen,
8000 Aarhus C
Indtjekning
Lørdag fra 8:30
Søndag fra 8:00

Fuldmagter
Blanketter til fuldmagter udskrives
fra www.dp.dk/gf2018
Middag lørdag aften
Gratis. Kræver tilmelding senest
tirsdag 6. marts 2018
på www.mitdp.dk
Kandidater, valgprocedure mv.
Følg løbende med på
www.dp.dk/gf2018
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DAGSORDEN

Dagsorden GF2018

1. 	Valg af dirigenter og medlemmer af
forslagsarbejdsgruppen
5.13.
2.

Vedtagelse af forretningsorden 

3.	Beretning om foreningens virksomhed 
3.1.	Bestyrelsens beretning
3.2.
Etiknævnets beretning

5.14.

4.	Forelæggelse af regnskaber 2016 og 2017
5.15.
5.

Forslag til ændringer af regelsæt
Side 9
5.1.
Bestyrelsens forslag om treårige generalforsamlingsperioder
5.2.
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologers forslag om indkaldelse af ekstraordinær
af generalforsamling
5.3.
Bestyrelsens forslag om fuld vægtning af
studerendes stemmer ved generalforsamlingen
5.4.
Bestyrelsens forslag om mulighed for digital
afstemning ved generalforsamlingen
5.5.
Bestyrelsens forslag om valg og frikøb af
næstformand
5.6.
Bestyrelsens forslag om Uddannelses- og
Forskningsudvalgets sammensætning
5.7.
Bestyrelsens forslag om fælles standardvedtægt for kredse
5.8.
Kreds Viborg/Limfjords forslag om mulighed for, at medlemmer selv kan vælge
kredsmedlemsskab
5.9.
Bestyrelsens forslag om mulighed for valg
ved urafstemning i alle decentrale enheder
5.10. Bestyrelsens forslag om tilføjelse af hjemmel
om ophavsret
5.11.
Bestyrelsens forslag om mulighed for at yde
konfliktlån
5.12. Etiknævnets forslag om ændring af navnet
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5.16.

5.17.

5.18.

på Etiknævnet til Dansk Psykolog Forenings
Komité for Etik
Etiknævnets forslag om ændring af Etiknævnets adgang til at vurdere afgjorte sager
i Psykolognævn og Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn
Bestyrelsens forslag om sletning af Etiknævnets adgang til at vurdere afgjorte sager i
Psykolognævn og Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn
Etiknævnets forslag om ændring i forbindelse med tilbud om dialog om etiske
forhold i sager forelagt Psykolognævnet og
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
E
 tiknævnets forslag om ændring vedrørende bestyrelsens behandling af sager, hvor
Etiknævnet indstiller til sanktion
Lisette Jespersen m.fl’s forslag om nedsat
kontingent, når man ikke modtager
dagpenge
Kommunalt ansatte Psykologers Sektions
forslag om offentliggørelse af mødedatoer,
dagsordener og referater fra centrale udvalg

6.	Forslag til resolution om, at Dansk 
Psykolog Forening tager afstand fra
omskæring af raske drenge

Side 39

7. 	Forslag til resolution om, at Dansk 
Side 41
Psykolog Forening tager afstand fra assisteret
selvmord begrundet i psykisk lidelse
8.	Fastlæggelse af foreningens
Side 43
arbejdsopgaver
8.1.
Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram
8.2.

Medlemsforslag til foreningens
arbejdsopgaver

DIRIGENTER MV.

8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14
8.2.15.
8.2.16.

8.2.17.
9.2.18.
8.2.19.

8.2.20.

Klare og skærpede regler for tolkebistand
ved psykologbehandling
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for
etablering af statslig tolkeuddannelse og
autorisation af tolke til sundheds- og
socialsektorerne
Skærpede regler for tolkebistand ved
psykologbehandling
E
 tablering af tolkeuddannelse i forhold til
sundheds- og socialsektorerne
Kortlægning/analyse af beskæftigelsesområdet
Psykologfaglighed i rehabiliteringsteam
Puljemidler og beslutning om supervisionsgrupper for TR-repræsentanter i DP
Forslag om kurser til medlemmer med
nedsat funktionsevne
Vejledning til medlemmer, der ikke kan
arbejde på ordinære vilkår
M
 odernisering af praksisoverenskomsten
(POK)
Fortrolighed og selvstændige psykologers
journaler
Varetagelsen af selvstændige psykologers
interesser
Model for udmøntning af midler i forbindelse
med forhandling om Praksisoverenskomsten
Undersøgelse af muligheder vedrørende
it-teknologi
Rådgivning af selvstændige psykologer i
forhold til persondataloven
Lovgivningsmæssigt krav om autorisation
for at nedsætte sig som privatpraktiserende
psykolog
Justering af vedtægter om valg til bestyrelsen
Forslag til handleplan om struktur i DP
Oprettelse af debatforum med det formål at
diskutere psykologens rolle i samfundet og skabe
kontakt på tværs af psykologgrupperinger
Støtte til de faglige selskaber ifm. at arbejde
med DP´s politiske strategiske mål.

8.3.

O
 prettelse af arbejdsprogramudvalg for
den kommende generalforsamlingsperiode

8.4.

Vedtagelse af samlet arbejdsprogram

9.	Fastlæggelse af budget, herunder 
kontingent og fondsbidrag
10.	Meddelelse om valget af 2 studerende 
medlemmer af bestyrelsen

Side 79

11.	Kandidatpræsentation til, 
Etiknævn og kritiske revisorer

Side 97

12.	Eventuelt 

Side 99

Side 95

	Præsentation af kandidater til formandsposten,
bestyrelsen, formand for Etiknævnet, medlemmer af
Etiknævnet og kritiske revisorer, som har stillet op
inden generalforsamlingen, er optaget på video på
forhånd, som vises på skærm i foyeren under hele
generalforsamlingen og kan ses på www.dp.dk.
Øvrige kandidater optages på video snarest muligt
efter, at de har opstillet.
Videopræsentationer af alle kandidater er
tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med
urafstemningen efter generalforsamlingen og
slettes herefter.

1. Valg af dirigenter mv.
Bestyrelsen foreslår følgende
dirigentkollegium:
• Josephine Fock, cand. jur.
• Dorte Vilsgaard
• Lisette Jespersen
Bestyrelsen foreslår følgende medlemmer af forslagsarbejdsgruppen:
• Danielle Mikkelsen
• Ingrid Dircks
• Line Thatt Jensen
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Forretningsorden
for generalforsamling
Her skal generalforsamlingen vedtage de spilleregler, der skal gælde
for generalforsamlingens afholdelse.

2.	Vedtagelse af forretningsorden
for generalforsamlingen

(§-henvisningerne er til Dansk Psykolog
Forenings love, som kan findes på www.
dp.dk)
1. Frister i forbindelse med
generalforsamlingen
Der gælder en række forskellige frister for
generalforsamlingen:
•	Generalforsamlingen skal være indkaldt
med mindst 10 ugers varsel. (§ 6, stk. 2)
•	Eventuelle forslag til dagsordenspunkter
ud over de faste punkter, nævnt i § 6,
stk. 6, og forslag til lovændringer skal
være meddelt med 8 ugers varsel. (§ 6,
stk. 3)
•	Endelig dagsorden skal være udsendt
til alle medlemmer senest 3 uger før
generalforsamlingen. (§ 6, stk. 4)
•	Ændringsforslag til forslag, der er på
dagsordenen, fremsættes tidligst muligt
og senest under punktets behandling.
Ingen ændringsforslag kan afleveres
senere end kl. 22.00 på generalforsamlingens 1. dag.
Det betyder, at:
•	
Ændringsforslag til regelsæt (vedtægter) bedes fremsat tidligst muligt og
senest kan fremsættes under punktets
behandling om lørdagen.
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•	
Ændringsforslag til arbejdsprogram
og budget skal være fremsat senest kl.
22.00 om lørdagen.
•	
OBS! Ved GF2018 er der 5 uger før
generalforsamlingen opstillet mindst
én formandskandidat og flere end 11
kandidatmedlemmer til bestyrelsen.
Det betyder, at der den 9. februar
2018 blev lukket for opstilling af flere
kandidater til formandsposten, til
bestyrelsen og til posten som formand
for Etiknævnet. (§ 9, stk. 2 a. og b.)
•	Kandidater til poster som medlemmer
af Etiknævnet og som kritiske revisorer
kan opstille frem til kl. 9.30 på generalforsamlingens 2. dag.
2. Valg af dirigentkollegium
Generalforsamlingen åbnes af formanden,
der leder valget af dirigenter og forslags
arbejdsgruppe. Der skal vælges op til 4
dirigenter og en forslagsarbejdsgruppe
på op til 5 personer. (§ 6, stk. 6 a.) Bestyrelsen kommer med forslag til, hvem der skal
vælges. Deltagerne i generalforsamlingen
kan opstille andre. De personer, som bestyrelsen har foreslået, har forud brugt lang
tid på at forberede sig. Eventuelle alternativt opstillede bør derfor ligeledes have forberedt sig på forhånd.
Dirigenterne og forslagsarbejdsgruppen
kan undervejs afsættes af generalforsamlingen i tilfælde af mistillid fra forsamlingen.
Tilsvarende kan dirigenterne og forslags-

arbejdsgruppen trække sig tilbage på
eget initiativ.
3. Dirigenternes opgaver
Når dirigenterne er valgt, overtager de
ledelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen har derefter kun de opgaver på generalforsamlingen, som følger af generalforsamlingsdagsordenen. Det er dirigenternes
overordnede opgave at sørge for, at
generalforsamlingen afvikles på en ordentlig måde, og at der blandt andet bliver vedtaget et arbejdsprogram og et budget
som grundlag for foreningens arbejde i
perioden frem til næste generalforsamling. Med dette mål for øje sørger dirigenterne for, at generalforsamlingen
afvikles i overensstemmelse med tidsplanen, og at der inden for denne ramme
tages rimeligt hensyn til, at den enkelte
deltager får tid til at præsentere sine
synspunkter. Dirigenterne godkender
efterfølgende beslutningsreferatet fra
generalforsamlingen.
4. Forslagsarbejdsgruppens opgaver
Det er forslagsgruppens opgave at bistå
dirigenterne. Hovedopgaven er at samle
og koordinere indkomne medlemsforslag
under generalforsamlingen. Gruppen
undersøger sammen med forslagsstillerne muligheder for samordning eller
kompromiser, hvis flere forslag handler
om samme emne. Forslagsarbejds‑
gruppen kan også bistå forslagsstillere
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med at få belyst relevante vedtægtsmæssige, økonomiske og andre væsentlige
forhold. Gruppen kan endvidere foreslå
dirigenterne en hensigtsmæssig afstemningsrækkefølge af de indkomne forslag.
5. Stemmetællere
Dirigenterne udpeger i fornødent omfang
stemmetællere. Der udpeges 6 stemmetællere ved begyndelsen af hver dag.
Stemmetællerne optæller stemmer i
forbindelse med skriftlige afstemninger.
6. Tidsplan
Dirigenterne fremlægger en tidsplan for
generalforsamlingens forløb med angivelse af alle dagsordenspunkter og af, hvor
lang tid de enkelte punkter må vare.
Ethvert medlem kan anmode generalforsamlingen om, at der dispenseres fra tidsplanen. Når tidsplanen er i fare for ikke at
kunne holdes, skal dirigenterne stille forslag til generalforsamlingen om at ændre
tidsplanen.
Der kan undervejs blive byttet om på
punkternes rækkefølge i forhold til den
udsendte dagsorden.
7. Taletid
Dirigenterne afgør, om et dagsordenspunkt eventuelt bør opdeles i underpunkter. Dirigenterne fastsætter også
taletiden. Der er ofte 3 minutter til den,
der fremlægger punktet, og 2 minutter til

de øvrige, første gang de går på talerstolen, og herefter 1 minut. Er tiden knap,
kan dirigenterne nedsætte taletiden.
Dirigenterne kan også lukke et punkt ved
at meddele forsamlingen, at kun de, der
indtegner sig inden fx næste taler slutter,
vil få ordet. Dirigenterne kan give mulighed for en kort bemærkning på ikke over
1 minut uden for talerlisten, og til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren).

Generalforsamlingen optages og vises
live på DP’s hjemmeside dp.dk via medlemslogin, hvor den kan følges direkte.
Live-streamingen kan ses frem til umiddelbart efter urafstemningen om personvalg er afsluttet, hvor den lukkes og slettes.

8. Taleret
Alle deltagende medlemmer har ret til at
få ordet fra talerstolen. Man beder om
ordet ved at aflevere en seddel med sit navn
til dirigenterne, og man får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, man beder
om det.

Ændringsforslag skal være skriftlige og
sendes elektronisk med oplysning om
forslagsstillers navn og mobilnr. til:
generalforsamling@dp.dk. Ændringsforslag fremsættes tidligst muligt og senest
under punktets behandling.

Den, der stiller et forslag eller forelægger
et punkt, får ordet først. Bestyrelsen har
adgang til at få ordet under alle punkter.
Til sidst under behandlingen af et punkt,
før man går til afstemning, vil dirigenterne
normalt give ordet til talerne i følgende
rækkefølge:
•	Personer, der har stillet
ændringsforslag.
• En repræsentant for bestyrelsen.
• Forslagsstilleren.
Dirigenterne kan afbryde en taler, hvis de
skønner, at indholdet ikke hører under
punktet. Ofte vil taleren så blive henvist
til et andet punkt på dagsordenen.

9. Ændringsforslag
Der kan kun stilles ændringsforslag til
forslag, der er på dagsordenen.

Ingen ændringsforslag kan afleveres
senere end kl. 22.00 på generalforsamlingens 1. dag. Det betyder at:
•	
Ændringsforslag til regelsæt (vedtægter) bedes fremsat tidligst muligt og
senest kan fremsættes under punktets
behandling om lørdagen.
•	
Ændringsforslag til arbejdsprogram
og budget skal være fremsat senest
kl. 22 om lørdagen.
Dirigenterne fastsætter den nærmere procedure for behandling af ændringsforslag,
herunder hvilke eventuelle tilpasninger
der kan tillades under selve punktets behandling. Ændringsforslag skal, når det er
relevant, ledsages af oplysninger om
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konsekvenser i forhold til vedtægter,
budget, kontingent mv.
Af hensyn til en seriøs behandling af forslagene henstilles det, at forslagsstillere
eller repræsentanter for disse er til stede
under behandlingen af forslagene.
Hvis en forslagsstiller trækker sit forslag,
kan en anden deltager på generalforsamlingen vælge at overtage forslaget.
10. Afstemning om forslag
Generalforsamlingen træffer som hovedregel beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stem-mer med
de undtagelser der gælder i lovene, dvs.
især i forhold til vedtægtsændringer – se
pkt. 11 nedenfor.
Der gælder endvidere forskellige regler
for hvor meget kandidaters og studerendes stemmer vægter, sådan at studerendes
stemmer vægter med 1/3 af en kandidatstemme.
Såfremt bestyrelsens forslag ved GF2018
om fuld vægtning af studerendes stemmer ved generalforsamlingen vedtages
under dagsordenens pkt. 5.3. har ændringen virkning straks fra det tidspunkt den
er vedtaget, dvs. at studerendes og
bachelorers stemmer vægter 1/1 lige som
kandidatstemmer i forbindelse med
behandlingen af resten af punkterne på
GF2018, der hvor studerende og bachelorer har stemmeret.
11. Afstemning om vedtægtsændringer
Der gælder særlige regler for vedtægtsændringer (ændringer af Dansk
Psykolog Forenings love):
•	Vedtægtsændringer vedtages, hvis to
tredjedele af de afgivne kandidatstemmer har stemt for. (§ 30, stk. 3)
•	Der kan ikke stemmes om vedtægtsændringer, der ikke er udsendt i forvejen.
Dog kan der stemmes om ændringsforslag til udsendte forslag, som er mindre
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vidtgående end forslaget.
• Kandidater har én stemme.
•	Studenter og bachelorer kan ikke
stemme om vedtægtsændringer, medmindre, for de studerendes vedkommende, vedtægtsforslaget vedrører
deres egen repræsentation. (§ 30, stk. 3)
•	Hvis et forslag har været fremsat på en
generalforsamling og har fået mere end
halvdelen, men mindre end to tredjedele af stemmerne, kan forslaget genfremsættes på næste generalforsamling
og vedtages, hvis mere end halvdelen
stemmer for. (§ 30, stk. 3)
12. Brug af fuldmagt
Hvis man ikke kommer til generalforsamlingen, kan man give en skriftlig fuldmagt
til et andet medlem, som kan stemme på
ens vegne. Hvert medlem kan højst have
to fuldmagter.
Kandidatmedlemmers, hhv. studerendes
og bachelorers har forskellig stemmeret.
Derfor kan en kandidat kun give fuldmagt
til en anden kandidat, studerende kun
give fuldmagt til en anden studerende,
og en bachelor kun give fuldmagt til en
anden bachelor.
Det anbefales at benytte den fuldmagtsblanket, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening. Blanketten findes på og
udskrives fra www.dp.dk > ‘GF18’. Fuldmagtsgiver udfylder blanketten med
tydeligt navn, fødselsdato eller medlemsnummer og underskrift samt med
fuldmagtsmodtagers fulde navn.
Fuldmagtsmodtageren medbringer fuldmagten/-erne til generalforsamlingen, hvor
den/de afleveres ved indtjekningen. Her
får man så udleveret et tilsvarende antal
stemmekort og elektroniske stemmeenheder.
13. Afstemningsprocedure
Der er forskellige afstemningsformer:
1.	Hvis håndsoprækning af stemmekort

viser klart flertal, kan dirigenterne
beslutte, at afstemningen er afgjort.
2.	Hvis håndsoprækningen viser en usikkerhed om udfaldet, foretages
afstemningen elektronisk.
3.	Dirigenter kan i stedet for håndsoprækning vælge, at en afstemning foretages
elektronisk.
4.	Afstemningen skal ske skriftligt, hvis et
medlem kræver det. (§ 6, stk. 8)
Før et punkt sættes under afstemning,
må dirigenterne tage stilling til, om de til
punktet knyttede forslag skal behandles i
forslagsarbejdsgruppen. Dirigenterne
afgør, i hvilken rækkefølge forslag og
ændringsforslag skal til afstemning.
Hvis der er et eller flere ændringsforslag
til et forslag, er reglen den, at det mest
vidtgående forslag først sættes til afstemning. Ved behandlingen af et punkt eller
underpunkt kan dirigenterne foreslå dette
sat til afstemning uden debat. Dirigenterne kan stille forslag om, at enkelte af
dagsordenens punkter midlertidigt lukkes.
Punktets færdigbehandling skal i sådanne
tilfælde fastsættes til et senere tidspunkt
på generalforsamlingen.
14. Kandidatpræsentationer og personvalg ved urafstemning
Valg af formand, bestyrelse (kandidatmedlemmer), Etiknævn og kritiske
revisorer sker ved urafstemning blandt
alle foreningens medlemmer. (§ 7)
Der afsættes tid på generalforsamlingen
til, at kandidaterne til Etiknævnet og til
posterne som kritiske revisorer kan præsentere sig og optages på video.
Præsentation af kandidater til formandsposten, bestyrelsen, formand for Etiknævnet, medlemmer af Etiknævnet og
kritiske revisorer, som har stillet op inden
generalforsamlingen er optaget på video
på forhånd, som vises på skærm i foyeren
under hele generalforsamlingen og kan
ses på www.dp.dk.
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Øvrige kandidater optages på video
snarest muligt efter at de har opstillet.
Videopræsentationer af alle kandidater
er tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med urafstemningen efter general‑
forsamlingen og slettes umiddelbart
herefter.
Urafstemningen afsluttes den 9. april
2018 (§ 7, stk. 1.). Fristen er forlænget
med en uge pga. påskens placering i
2018.
Hvis der netop er det antal kandidater,
som der er ledige (ordinære) pladser til,
anses de pågældende for valgt uden
urafstemning.
Den afgående bestyrelse, herunder formanden, fratræder, når en ny bestyrelse
og formand er valgt. Dvs. når ur-afstemningen efter generalforsamlingen er
afsluttet.
Studentersektionen vælger selv de 2
studentermedlemmer af bestyrelsen.
(§ 9, stk. 5.). Disse præsenteres på
generalforsamlingen.
15. Referat
Der optages elektronisk referat af generalforsamlingens samlede forhandlinger.
Sekretariatet udfærdiger et referat over
generalforsamlingens beslutninger, som
godkendes af dirigentkollegiet. Ved afstemninger med optælling eller ved skriftlig afstemning angives stemmetallene.
Referatet offentliggøres inden 8 uger
efter generalforsamlingen.
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Indhold
3.1
Bestyrelsens beretning
3.2.
Etiknævnets beretning
4. 	Forelæggelse af regnskaber
2016 og 2017

BESTYRELSENS BERETNING 2018

Kære medlem
Bestyrelsen og jeg vil gerne anerkende det
frivillige e
 ngagement og det store frivillige
arbejde, som i høj grad også bærer vores
forening: Tak til jer alle sammen.

Du sidder nu med
det materiale, som
vi sammen skal bru‑
ge på generalforsamlignen. Igen i år
får du det i to hæfter.

og her finder du beretningerne fra bestyrelse og Etiknævn, og regnskaberne for
2016 og 2017. Og så kan du finde artikler
om nogle af de helt store områder fra sidste
års arbejdsprogram, fx psykiatri, arbejdsprogramudvalg og kursusområdet.

I hæftet ”Vedtægter, arbejdsprogram og
budget” finder du vores forslag til det
fremadrettede arbejde, som vi sammen
skal arbejde med og vedtage på generalforsamlingen, og som en ny bestyrelse
skal tage fat på efter GF2018.

Men den skriftlige trykte beretning er ikke
fyldestgørende for alt det, vi har nået, for vi
har på mange niveauer i foreningen arbejdet med at nå i mål med alle de indsatsområder, der blev besluttet i sidste periodes arbejdsprogram.

I dette hæfte ”Beretning og regnskab”
kigger vi tilbage på perioden, der er gået,

På sidste GF var stemningen koncentreret
og god. Vi håber, at der kommer rigtig
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mange medlemmer også til denne
generalforsamling, for vi træffer bedre
beslutninger, når vi er mange, der diskuterer og klapper det arbejdsprogram på
plads, som vi skal arbejde for.

Besøg det digitale arbejdsprogram
for at få det fulde overblik over alle
indsatserne i den forgange periode:
www.dp.dk/arbejdsprogram

Agnes Anja Wilhelmina Rasser / Alena Nike Hansen / Alexander Hjuler Bergeon / Alice Klinge / Alice Munk Hougaard Madsen / Allan Uri Shapiro Cohn /Amalie Schmidt /Amalie Sindberg / Amanda Bisgaard Neromante / Amanda Kusk Kjærgaard /Anders
Ejstrup Hedegaard / Anders Foverskov / Anders Hay-Schmidt / Anders Kjær Røge / Anders Korsgaard Christensen / Ane Lemche / Ane Stallknecht / Ane Søndergaard Thomsen / Ane Aakerlund / Ane-Kathrine Lindemark / Anemarie Skakon / Anette
Bering / Anette Grønbech / Anette Joan Petersen / Anette Tybjerg-Jeppesen / Anita Bruun / Anita Eskildsen / Ann Komischke-Konnerup / Anna Dencker Nielsen / Anna Hvas Andersson / Anna Kristine Sofie Madsen / Anna Sofie Slot / Anna Thit Johnsen
/ Anna Aamand / Annalise Rust / Anne Agerbo Østergaard / Anne Elisabeth Traulsen / Anne Emilie Dahler-Eriksen / Anne Gitz-Johansen / Anne Halkjær / Anne Lind Toustrup / Anne Line Dam Thodsen / Anne Maja Sandø-Pedersen / Anne Malene Fryd
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Fremtidens psykiatri
skal tænke i helheder
og på tværs
Regeringen vil atter styrke psykiatrien med satspuljemidler. Det er tiltrængt
med politisk opmærksomhed på psykiatrien, og Dansk Psykolog Forening
ønsker at bidrage til at skabe en bedre psykiatri. Derfor har vi lanceret en ny
psykiatriplan, som er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanter og
psykologer fra psykiatrien.

Psykiske lidelser er et stigende problem.
Lidelser som angst og depression udgør i
dag ifølge Sundhedsstyrelsen den største
sygdomsbyrde rent samfundsøkonomisk
i Danmark, og i verden omkring os går
tendensen helt samme vej. Om 13 år,
i 2030, vil depression være den tungeste
sygdomsbyrde i det globale samfund,
siger Verdenssundhedsorganisationen
(WHO). Derfor vedtog sundhedsministre
fra FN’s 194 medlemsstater for fire år
siden en ambitiøs handlingsplan om
mental sundhed – Mental Health Action
Plan 2013-2020 – der ridser banen op for,
hvordan regeringer og myndigheder i
hvert land skal gribe opgaven an, hvis vi
også i fremtiden skal have et samfund med
sammenhængskraft og sunde borgere.
I den opgave er psykiatrien naturligvis en
grundpille. For det er i psykiatrien, vi skal
støtte, udrede og behandle de borgere,
der er hårdest ramt.
For mange genindlægges
Men psykiatrien er desværre ikke en
succeshistorie, som den ser ud lige nu.
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I behandlingspsykiatrien har der været et
stigende antal patienter og et kontinuerligt stigende antal genindlæggelser.
Godt hver fjerde indlæggelse i dag er en
patient, der bliver indlagt igen – inden for
en måned efter, han eller hun blev udskrevet. Det vidner om, at effekten af indsatsen
ikke er god nok, som situationen er nu.
Årsagerne er komplekse og mange – og
vil tage sig forskelligt ud alt efter, hvem
man spørger. Men tilbage står billedet af,
at vi har en psykiatri med systemfejl – og
at vi derfor må kigge indad, tage fat på
strukturerne, tænke nyt og gribe opgaven
helt anderledes an, hvis psykiatrien skal
komme til at fungere bedre.
Der skal flere penge til
Politikerne har allerede forsøgt sig, da man
i 2013 vedtog en psykiatriplan, hvor der
blev tilført 2,2 mia. kr. til psykiatrien for at
rette op på det økonomiske efterslæb.
Nok var pengene øremærkede, men det
var meget af det resterende budget ikke.
Derfor blev der fjernet mange millioner

fra psykiatrien til andre dele af sundhedsvæsenet i samme åndedrag. Resultatet kan
derfor synes som et nulsumsspil, hvis man
fraregner de midler, der gik til mursten.
Vi skal tænke nyt
Regeringen har senest bebudet, at der
skal afsættes flere penge. 390 millioner til
både psykiatri og kronikere over de næste
fire år. Det er af gode grunde stadig tiltrængt med flere økonomiske ressourcer
til psykiatrien, men flere penge er ikke
svaret alene. Vi skal i stedet tænke helt
om og udfordre de etablerede selvfølgeligheder, som praksis i psykiatrien, styringen
af den og lovgivningen omkring den. En
praksis, som gør, at det, psykiatrien trænger mest til, er udvikling af rammer, styring
og faglighed, der skaber de bedst mulige
resultater for patienterne. For det er derfor,
psykiatrien er til.
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Dansk Psykolog Forenings
bud på en bedre psykiatri
Vi skal måle og styre anderledes. Når vi måler på psykiatrien i dag,
måler vi overvejende på, hvor hurtigt det går, og det er de mål, psykiatrien
styres efter i den daglige drift. Det er selvfølgelig vigtig viden, men det
er vigtigere at måle på, hvor godt det går patienterne. Bliver de raske?
Får de det bedre? Kommer de i arbejde? Får de tilbagefald? Bliver deres
tilværelse stabil? Trives de, og klarer de hverdagen bedre, end før
kontakten med psykiatrien?

Sektorerne skal samarbejde bedre, så forebyggelse, udredning,
behandling og rehabilitering foregår mere smidigt. Lige nu er samarbejdsfladerne mellem kommune og region forstyrret af administrative
og budgetmæssige sten på vejen, der ikke just resulterer i, at hverdagen
er præget af incitamenter til at samarbejde og skabe personkendskab
på tværs. Indsatser hænger derfor ikke sammen, og det har store konsekvenser for kvalitet og effekt.

Vi skal bruge de ressourcer og kompetencer, som psykiatrien
allerede har. Dem har vi blandt flere faggrupper, blandt andet i form
af psykologer og specialpsykologer, der er uddannet til selvstændigt
at udrede, diagnosticere, behandle og udskrive mennesker med psykiske
lidelser. Specialpsykologuddannelsen blev skabt blandt andet for at
løfte kvaliteten i psykiatrien. Alligevel spænder ”plejer” mange steder
ben for implementeringen af uddannelsen og derfor også for, at psykiatrien kan drage fuldt udbytte af psykologernes kvalifikationer.

Tænk nyt,
præventivt
og i helheder
Hvis vi skal imødegå fremtidens
udfordringer, er det bydende
nødvendigt at tænke nyt, tænke
præventivt og at tænke i helheder og på tværs af sektorer.
Det er ånden i WHO’s handlingsplan for mental sundhed
– og det er ånden i Dansk
Psykolog Forenings nye helhedsorienterede plan for
fremtidens psykiatri.
Se psykiatriplanen på
www.dp.dk/psykiatriplan

Vi skal sætte tidligere ind. Dels fordi det resulterer i mindre lidelse for
den enkelte, dels fordi det betaler sig langt bedre end at vente på, at alvorlig
patologi og mere komplicerede sociale problemstillinger udvikler sig og
bliver mere behandlingskrævende. Jo tidligere, vi kan opspore og tilbyde
den rette hjælp, desto bedre effekt og mindre kompliceret behandlingsforløb – præcist som ved mange somatiske sygdomme. God, tidlig indsats
er at handle, når problemer er identificeret, så man forebygger, at de udvikler
sig unødigt. På børneområdet er der fx et stort og uudnyttet potentiale i
den kommunale Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), hvor man
har mulighed for at etablere effektiv forebyggelses- og behandlingsindsats
i børn og unges nærmiljø. Hensigten er at undgå, at så mange børn og
familier ender i psykiatrien som nu og i stedet lade den specialiserede, og
dyre, indsats i psykiatrien være forbeholdt børn med mere alvorlig patologi.
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Ny pris til forskning
i følelser
Følelser skal ikke gemmes væk, men bruges aktivt i behandlingen af patienter.
Det mener psykolog og ph.d. Mia Skytte O’Toole, der er blevet hædret med
Dansk Psykolog Forenings nystiftede Juniorforskerpris for sit arbejde med
at udvikle og teste Emotion Regulation Therapy i Danmark.

Mia Skytte O’Tooles forskning tager
udgangspunkt i, at følelser aktiveres i
mødet med vores behov som mennesker
og fortæller os noget om, hvad vores mål
i livet er, hvordan vores livssituation er og
om vores retning i livet. Det er også set i
det lys, at lidelse som fx angst skal forstås
og er en brugbar følelse rent terapeutisk,
mener hun. Angst er ikke bare udtryk for
noget irrationelt hos et menneske, der
skal gemmes væk, men et udtryk for, at
vores behov aktiveres.
– Det kan være et behov for sikkerhed i
vores liv, hvis vi trues, eller hvis vi føler os
usikre og ikke kan gennemskue, hvilke
krav, der stilles til os på arbejdet eller i
familien. Det samme gælder for en følelse
som vrede, forklarer Mia Skytte O’Toole.
– Den kan være et udtryk for, at vi er
blokeret i vores muligheder for at opnå
den belønning, vi føler, vi har gjort os
fortjent til. Her taler vi om alt fra ikke at
få en småkage til at blive frarøvet en
dejlig eftermiddag sammen med vores
børn. Altså at se frem til noget, vi ender
med ikke at få, siger hun.
Et centralt element i Mia Skytte O’Tooles
ph.d.-afhandling var at blive klogere på
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emotionsregulering, og undervejs fandt
hun bl.a. ud af, at 50 procent af mennesker med socialfobi ikke får det tilstrækkelige ud af deres terapeutiske behandling.
Det mener hun hænger sammen med, at
patientgruppen ikke har særlig god adgang til deres følelser og dermed de
aktiverede behov.
– Når følelserne opleves som en slags
uigennemsigtigt mudder, er det både
svært at regulere dem og ikke mindst at
forstå, hvilke signaler og behov følelserne
afspejler, forklarer Mia Skytte O’Toole

Bedømmelsesudvalgets motivation
Mia Skytte O’Toole modtager prisen for
sin forskning inden for klinisk psykologi,
hvor hun har anvendt en original og innovativ tilgang til psykologisk forskning med
fokus på emotioner og emotionsregulering til behandling af bl.a. angst og depression. Hendes forskning har udmøntet sig i
et betydeligt antal udgivelser i internationale videnskabelige tidsskrifter og præsentationer ved nationale og internationale
konferencer.
Kvaliteten af hendes forskningsresultater
og dens relevans underbygges yderligere
af en række bevillinger af forskningsmidler
til hende og hendes projekter, og hun har
allerede opnået imponerende meget i sin
forholdsvis korte forskerkarriere. Mia
Skytte O’Tooles fremtidige forskningsprojekter fremstår som yderst lovende
og relevante.

Mia Skytte O’Toole understreger, at hendes
arbejde ikke handler om at promovere én
terapeutisk metode frem for en anden.

Sammen med kåringen modtog Mia
Skytte O’Toole 25.000 for sin forskning
og holdt en forelæsning om sin forskning
Dansk Psykolog Forenings årsmøde i
2017, der blev afholdt i Aalborg.

– Emotionsreguleringsterapi er en
integrativ terapiform, hvor man har lånt
fra forskellige terapiretninger. Selve metoderne og strategierne er ikke nye og
trækker bl.a. på accept- og mindfulnesselementer, oplevelsesorienterede elementer og elementer fra kognitiv adfærdsterapi. Det originale ved vores arbejde er
koblingen til grundvidenskaben, der har
bestemt sammensætningen og timingen
af metoderne, slutter hun.

Bedømmelsesudvalget
Bedømmelsesudvalget bestod af Bobby
Zachariae, Jens Richardt Møllegaard
Jepsen, Karen Pernille Hviid og Vilhelm
Borg. Udvalget var udpeget af bestyrelsen
efter indstilling fra DP’s medlemmer med
udgangspunkt i en række kriterier om
at repræsentere forskellige universiteter
og sektorforskningsinstitutioner, samt
forskellige grene af det psykologfaglige
felt og videnskabsteoretiske paradigmer.
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Nye arbejds‑
programudvalg

På generalforsamlingen i 2016 blev det
vedtaget at nedsætte fire arbejdsprogram‑
udvalg, der hver især fik til opgave at arbejde
med centrale psykologfaglige områder.
Alle fire områder har et stort beskæftigelsespotentiale for psykologer, fordi den
faglige viden og indsigt, som psykologerne besidder, kan være med til at gøre en
forskel for borgerne.
Alle udvalg har været bemandet med fem
psykologfaglige eksperter, der både har
repræsenteret forskning og praksis. Hvert
udvalg har haft en formand, der samtidig
har sæde i Dansk Psykolog Forenings
bestyrelse.

De fire områder var:
• Sundhedspsykologi
• Hjerneskaderehabilitering
• Gerontopsykologi
• Børns udvikling

Eksperterne har bidraget med analyse,
viden og strategi til arbejdet, og på de
næste sider kan I læse om de resultater,
som arbejdsprogramudvalgene har opnået.
Medlemmerne af arbejdsprogram
udvalgene evaluerer arbejdet i udvalgene
overvejende positivt og udbytterigt.
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Arbejdsprogramudvalg: Gerontopsykologi

Psykologer kan øge
trivslen hos ældre
Vi lever længere og længere, og i dag er ca. 800.000 danskere over 65 år.
De mange flere ældre har medført et øget politisk fokus på at bevare et godt
fysisk og psykisk helbred hele livet igennem, bl.a. har regeringen udgivet
en demenshandlingsplan med nationale mål. Psykologer kan bidrage til at gøre
Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens
og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv.

Psykologernes faglige kompetencer kan
bruges på mange områder og gøre gavn
for både den ældre, de pårørende og for
det plejepersonale, der dagligt arbejder
med ældreomsorg i landets kommuner.
Men det er ikke alle ældrecheferne i
kommunerne der ved, hvad en psykolog
kan bidrage med, og derfor har arbejdsprogramudvalget for gerontopsykologi
arbejdet målrettet med profilering og
allianceskabelse til kommuner, organisationer som Ældresagen, Alzheimerforeningen,
Sundhedsstyrelsen m.fl.
– Gennem støttende samtaler kan psykologerne øge livskvaliteten og forebygge
mistrivsel og højt medicinforbrug hos
ældre, siger psykolog Merete Strømming,
der har været formand for arbejdsprogramudvalget.
Dermed kan behovet for hjemmehjælp,
institutionalisering og indlæggelse mindskes. Psykologerne kan også arbejde med
de pårørende og støtte dem i deres til
tider svære rolle som omsorgsgivere for
et ældre familiemedlem, der måske lider
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af depression eller demens. Endelig kan
psykologerne gennem tværfagligt sam‑
arbejde,undervisningogsupervisionafplejeog sundhedspersonalet i kommunen
bidrage til både en højere kvalitet i plejen
og en bedre trivsel hos borgerne og hos
personalet.
Kurser til psykologer
For at gøre flere psykologer opmærksomme
på, hvordan man kan bruge sin psykologfaglighed på ældreområdet, har der været
afholdt kurser i samarbejde med Nationalt
Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen.

Aarhusiansk livskvalitet
Ældrelivet og de livsforandringer, man
møder, når man kommer op i årene,
påvirker ofte ældres trivsel. Erfaringer fra
Center for Livskvalitet i Aarhus dokumente‑
rer, at ældre trives bedre, hvis de taler
med en psykolog. På centeret i Aarhus
arbejder 5 psykologer med at hjælpe
kommunens ældre med de belastninger,
der påvirker livet som ældre.
Hør professor Lars Larsen fortælle
om Center for Livskvalitet i en podcast på www.dp.dk/podcast


Vind en psykolog
For et udbrede kendskabet til
psykologernes kompetencer har der
været afholdt en konkurrence, hvor
kommuner kunne vinde en psykolog. Postkort om konkurrencen
er blevet delt ud på Folkemødet
på Bornholm og til KL’s ældre‑
konference.

 æs reportagen fra Center for
L
Livskvalitet i dit fagmagasin
P03 2018
Læs

mere om
arbejdsprogramudvalgets
arbejde med gerontopsykologi
i arbejdsprogrammet på
hjemmesiden under pkt. 1.7
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Praktikpladser på vej
Udvalgsarbejdet har desuden resulteret
i at der er blevet skabt mulighed for praktikpladser følgende tre steder; på seniorområdet i Vejle Kommune, på demensområdet i Århus Kommune og endelig en
forskningspraktik hos Århus Universitet
ved Institut for Kultur og S
 amfund –
Center for Sundhed, M
 enneske og Kultur.

Gennem støttende samtaler
kan psykologerne øge livs‑
kvaliteten og forebygge
mistrivsel og højt medicinforbrug hos ældre. Dermed
kan behovet for hjemmehjælp, institutionalisering
og indlæggelse mindskes.

Dialog med Ældresagen
Senest er der også indledt et samarbejde
med Ældresagen for at bistå med sparring
til deres arbejde med at udvikle Ældresagens nye politik for mental sundhed.

Medlemmer af Arbejdsprogramudvalget
for Gerontopsykologi 2016-2018
Merete Strømming, formand
Anna Aamand
Lars Larsen
Susanne Bollerup Overgaard
Gry Jungberg Møller Madsen
Laura Krogh Christensen
Iben Estrup Ljungmann
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Arbejdsprogramudvalg: Hjerneskaderehabilitering

Bedre rehabilitering
af patienter med
hjerneskade, tak
Sygehusene har i stigende grad omlagt patientbehandling til ambulante forløb for
både akutte og planlagte patienter med hjerneskade. Det betyder, at kommunerne
har en vigtig sundhedsopgave og skal stå klar med en fagligt kompetent indsats
til disse borgere. Den opgave kan neuropsykologer løfte.

Hver dag bliver 55 voksne mennesker akut
indlagt med en hjerneskade efter fx en
trafikulykke, eller fordi de får en blodprop
i hjernen. Ifølge Sundhedsstyrelsen svarer
det til omkring 20.000 voksne årligt. Det
kan medføre både fysiske og mentale funktionsnedsættelser, hvor de mentale funktionsnedsættelser udgør den største udfordring i et hverdagsliv, ifølge Socialstyrelsen. Depression hos den skadede er
en hyppig følgevirkning efter en erhvervet hjerneskade, og derfor er der et stort
behov for rehabilitering af mentale funktionsnedsættelser og følgevirkninger som
depression.
– Det handler om at få vist, at det gavner
alle parter at inddrage en neuropsykolog
i rehabilitering – både patienterne, de
pårørende og kommunerne. En fagligt
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velkvalificeret indsats giver bedre resultater for borgerne på lang sigt, og på den
måde sparer kommunerne også penge,
siger psykolog Camilla Wulf-Andersen, der
har været formand for arbejdsprogram
udvalget for hjerneskaderehabilitering.
I Sundhedsstyrelsens forløbsprogram på
området anbefales det netop, at borgere
med erhvervet hjerneskade har adgang
til rehabilitering med neuropsykologiske
kompetencer.

derfor blev adgangen til neuropsykologisk kompetence i den specialiserede
rehabilitering kortlagt i både regionalt
og kommunalt regi. Kortlægningen viser,
at der både er regional og særligt stor
kommunal variation i adgangen til neuropsykologisk rehabilitering. Det vækker
bekymring, fordi det betyder, at borgerne ikke har lige adgang til rehabiliteringstilbud, hvilket arbejdsprogramudvalget har skrevet et debatindlæg om i
samarbejde med Hjernesagen.

Stor variation i de kommunale
behandlingstilbud
Arbejdsprogramudvalget har haft som
mål at arbejde for større geografisk lighed
i adgangen til specialiseret neuropsykologisk indsats i rehabiliteringen af mennesker med erhvervet hjerneskade, og

Rehabilitering betaler sig
Arbejdsprogramudvalget har også
afdækket den nyeste forskning på området og set på de helbredsmæssige og
samfundsøkonomiske konsekvenser når
det gælder rehabilitering af erhvervet
hjerneskade. Forskningsgennemgangen
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Neuropsykolog
i Fagligt Råd
Dansk Psykolog Forening har arbejdet for at sikre, at de psykologiske
og psykosociale aspekter medtænkes i kvalitetsudviklingen af det
danske sundhedsvæsen, og det har
bl.a. resulteret i, at vi har fået en
plads i Fagligt Råd, der er det øverste
organ i Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram. Neuropsykolog Birgitte Forchhammer fra
Dansk Psykolog Foreningens faglige
selskab Danske Neuropsykologer er
blevet udpeget som Psykologforenings repræsentant i Fagligt Råd.
I Fagligt Råd har man ansvar for at
levere det nødvendige faglige
input til den strategiske udvikling af
de kliniske kvalitetsdatabaser, og
det er vigtigt, at psykologien bliver
repræsenteret på øverste niveau og
dermed bliver en integreret del af
det regionale kvalitetsarbejde.
Vi har også påbegyndt en dialog
med Dansk Selskab for Apopleksi
om at få en kognitiv (neuropsykologisk) indikator i kvalitetsdatabasen
for området, Dansk Apopleksiregister (DAP), med det formål at synliggøre og dokumentere de neuropsykologiske ydelser i hospitalsregi.
Der er åbenhed over for en kognitiv
indikator i DAP, men det skal nærmere afgøres, hvordan den præcis
skal udformes.

dokumenterer, at der både er helbredsmæssige gevinster ved neuropsykologisk
rehabilitering og samfundsøkonomiske
gevinster ved tværfaglig rehabilitering.
Neuropsykologer som sundhedspersoner
Derudover er der lavet en spørgeskema‑
undersøgelse til neuropsykologer om
sundhedspersonsspørgsmålet på rehabiliteringsområdet. Den indsamlede viden
skal bl.a. bruges til Psykologforeningens
politiske indsats i forhold til at tydeliggøre
og skabe anerkendelse af at neuropsykologer, der arbejder på det sundhedsfaglige
område, får status som sundhedspersoner.
Podcast om hjerneskader og familien
Når et menneske får en hjerneskade, påvirker skaden ikke kun patienten, men
i høj grad også hele patientens familie.
De pårørende er den vigtigste ressource
i forhold til patientens rehabilitering, så
vi skal huske at inddrage og støtte de
pårørende. Det gælder også ved andre
sygdomme. Hør Anne Norup, ph.d. og
neuropsykolog ved Neurologisk klinik på
Rigshospitalet, fortælle om, hvad der sker i
familier, der rammes af en hjerneskade, i
en podcast fra Dansk Psykolog Forening.

Udvalgets kort
lægning viser,
at der er både
regional og særligt
stor kommunal
variation i adgangen
til neuropsykologisk
rehabilitering for
mennesker med
erhvervet hjerneskade.

F
 ind podcasten på
www.dp.dk/podcast
L
 æs mere om arbejdsprogram‑
udvalgets arbejde med
hjerneskaderehabilitering på
hjemmesiden under pkt. 1.6.
L
 æs indlægget, som er udarbejdet
i samarbejde med Hjernesagen på
www.dp.dk.

Medlemmer af Arbejdsprogramudvalget
for Hjerneskaderehabilitering 2016-2018
Camilla Wulf-Andersen, formand
Per Trads Ørskov
Birgitte Forchhammer
Hana Mala
Eva Meldal Foged
Nina Madsen Sjö
Daniel Meyrowitsch
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Arbejdsprogramudvalg: Sundhedspsykologi

Kroniske smertepatienter
skal behandles tværfagligt
Kroniske smerter er ikke en sygdom, der kun skal behandles medicinsk. Derfor
arbejder vi netop nu sammen med Smertecenter Syd om at sikre patienterne
tværfaglig behandling ved at oprette en klinisk kvalitetsdatabase med bio‑
psykosociale kvalitetsmål, der løbende kan måle kvaliteten af behandlingen.

”168.000 danskere med langvarige kroniske smerter får morfin. Ofte uden effekt.
Læger bør være yderst restriktive med at
tilbyde borgere med kroniske smerter
langvarig behandling med morfinmedicin”.
Sådan lød det i en artikel i Politiken den
30. marts 2017, som arbejdsprogramudvalget for sundhedspsykologi stod bag
sammen med Danske Fysioterapeuter,
Gigtforeningen samt smertelæger og
-patienter.
Artiklen byggede på foreningernes fælles
analyse af, at patienterne lever alt for længe
med smerter, før de får tilbudt relevant
behandling; at der er store regionale forskelle i behandlingstilbuddene, for lavt
vidensniveau om smertebehandling i
primærsektoren og for mange patienter,
der behandles ensidigt med medicinsk
smertebehandling.
Konklusionen på analysen var udover de
store samfundsøkonomiske omkostninger,
at det for patienterne kan medføre forringet
livskvalitet og funktionsevne, men også
risiko for, at smerterne bliver kroniske samt
at patienterne rammes af angst, depression,
overvægt, misbrug og for tidlig død.
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Både artikel og analyse var et led i en indstilling til Danske Regioner om at få optaget kroniske non-maligne smerter som
emne til Danske Regioners lærings- og
kvalitetsteams, men indstillingen faldt på,
at der ikke var en national kvalitetsdatabase på området, hvor kvaliteten kunne
måles løbende.
– Kroniske non-maligne smerter kan kun
sjældent behandles tilstrækkeligt ved
monofaglig medicinsk behandling, siger
psykolog Nikolai Cerisier Roitmann, der
har været formand for arbejdsprogramudvalget.
– Målet med behandling af kroniske
smerter er, at patienter opnår autonomi
i forhold til at håndtere deres smerter,
så de ikke har behov for at opsøge sundhedsvæsnet så ofte. Det er her, sundheds‑
psykologen får en helt central rolle, for
målet kan kun opnås, når udredning og
behandling er koncentreret omkring
patientens oplevede begrænsninger,
muligheder og behov, og det er en spidskompetence for sundhedspsykologen.

Kliniske kvalitets‑
databaser
Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har
fra 2016 sat 8 overordnede mål for
det danske sundhedsvæsen, som
skal være styrende for, hvordan
sundhedsvæsenet skal udvikle sig
de kommende år. Vi arbejder på,
at få psykologer med i de faglige
styregrupper, der skal definere,
hvad høj kvalitet er inden for forebyggelse, diagnostik, behandling
og rehabilitering.
En klinisk kvalitetsdatabase måler,
via en række indikatorer, kvaliteten
af et behandlingsforløb for en
nærmere afgrænset patientgruppe.
Det kan fx være for smertepatienter,
diabetespatienter, demens‑ eller
depressionsramte.
Der findes ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser, og der kommer løbende
flere til.
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Målet med behandling
af kroniske smerter er, at
patienter opnår autonomi
i forhold til at håndtere
deres smerter, så de ikke
har behov for at opsøge
sundhedsvæsnet så ofte.

Nyt samarbejde om kvalitetsdatabase
På Danske Regioners opfordring arbejder
arbejdsprogramudvalget nu på at oprette
en klinisk kvalitetsdatabase for tværfaglig
smertebehandling med relevante bio‑
psykosociale kvalitetsmål.
Det sker i samarbejde med Smertecenter
Syd, hvor en styregruppe skal definere
kvalitetsindikatorer for området og løbende følge udviklingen inden for smertebehandlingen. Databasens styregruppe
skal bestå af fire personer med forskellige
fagligheder, med en psykolog fastforankret i gruppen. Kvalitetsdatabasen skal være
klar til ansøgning om Sundhedsstyrelsens
godkendelse i april 2018.

Podcast om smerter
Nogle mennesker slås i årevis med smerter eller kronisk træthed, uden at lægerne
kan finde en fysisk forklaring. Vores egne
forventninger og tanker kan spille os et
puds, så vi for eksempel oplever stærke
smerter, selv om vi ikke er kommet til
skade. Det fortæller ledende psykolog og
ph.d. Lisbeth Frostholm, Funktionelle
Lidelser, Aarhus Universitetshospital, om
i en ny podcast fra Dansk Psykolog
Forening.

Medlemmer af Arbejdsprogramudvalget
for Sundhedspsykologi 2016-2018
Nikolai Cerisier Roitmann, formand
Hanne Engbjerg
Peter La Cour
Anna Thit Johnsen
Bo Snedker Boman
Karla Aurelia Rasmussen Braga
Lisbeth Frostholm
Thomas Iversen

F
 ind podcasten på
www.dp.dk/podcast
Læs

mere om arbejdsprogram‑
udvalgets arbejde med sundhedspsykologi på
hjemmesiden under pkt. 1.5
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Arbejdsprogramudvalg: Børns udvikling

Flygtningebørn skal
have bedre adgang
til psykologhjælp
Børn og unge med flygtningebaggrund har dokumenteret højere forekomst
af psykiske lidelser på grund af deres belastende livsomstændigheder. Flere
undersøgelser viser, at den opsøgende indsats i forhold til flygtningebørn
med psykiske problemer er mangelfuld, og mange psykologer føler sig ikke
klædt godt nok på til at løse deres del af opgaven.

Da arbejdsprogramudvalget for børns
udvikling blev nedsat, stod der i kommissioriet, at Dansk Psykolog Forening vil
arbejde for, at flere børn med flygtinge
baggrund får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk behandling
ved behov’.
– Børn og unge med flygtningebaggrund
mistrives i højere grad end danske børn
og unge. Som psykologer spiller vi en
væsentlig rolle i forhold til at modvirke de
kendte mekanismer omkring ulighed for
de børn. Psykologer har en kerneposition,
når børnenes vanskeligheder skal opdages og beskrives, så de kan få tilbudt den
rigtige udredning og støtte, siger specialpsykolog Dea Seidenfaden, der har været
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Medlemmer af Arbejdsprogramudvalget
for Børns udvikling 2016-2018
Dea Seidenfaden, formand
Jane Maul
Mette Bork
Eva Malte Johansen
Tinna Wisborg Bach
Christina Halberg
Rebecca Russel
Zainab Al-sayegh

formand for arbejdsgramudvalget.
Hvis børnenes udfordringer overses eller
mistolkes, risikerer vi at medvirke til,
at symptomer, tilstande eller problem‑
stillinger udvikler sig, eller at føreksiste‑
rende lidelser forværres og kronificeres.
Og så forværres forudsætningerne for,
at familier, børn og unge med flygtninge‑
baggrund kan trives og deltage i det
danske samfund.
Faglig vejledning
Et af arbejdsgruppens produkter er en
faglig vejledning Psykologisk udredning
af børn og unge med flygtningebaggrund, der udkom i forbindelse med
Dansk Psykolog Forenings årsmøde
25. august 2017.
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Vejledningen er en praktisk, forskningsbaseret indføring i et komplekst felt, hvor
man skal kunne skelne mellem traumer,
familiære problematikker, tilknytnings‑
forstyrrelser, eksilrelaterede belastninger,
sproglige/kulturrelaterede faktorer og
kognitive faktorer. Målgruppen for vejledningen er alle psykologer, der i deres arbejde kommer i berøring med børn og
unge med flygtningebaggrund. Den
faglige vejledning følges op af et kursus i
udredning og behandling af børn og unge
med flygtningebaggrund til januar 2018.
Hverdagshjælp til flygtninge
Arbejdsprogramudvalget inviterede som
et andet tiltag psykolog og ph.d. Ditte
Shapiro, der har fulgt fem syriske børnefamiliers hverdag efter flugten til Danmark,
til at holde faglig workshop på Dansk
Psykolog Forenings årsmøde.

Flygtningebørn – i tal
24.000 børn og unge fik asyl eller blev familiesammenført i Danmark
mellem 2014 og 2016.
45 af landets kommuner svarer i en rundspørge fra Magasinet P, at de ikke har
en systematisk indsats til at opspore flygtningebørn med krigstraumer eller
andre psykiske problemer. I alt 17 flygtningebørn er sendt til udredning i den
regionale psykiatri i 2016.
Ud af 25.000 flygtningebørn har 3,5 % været i kontakt med det psykiatriske
sundhedsvæsen mellem 1993 og 2010, mens tallet er 7,7, % for danske børn.

Kilde: Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtninge‑
baggrund, Dansk Psykolog Forening (2017), P- psykologernes fagmagasin nr. 12
(2017) og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Københavns
Universitet (2016).

I en podcast om sin forskning fortæller
hun, at flygtningelivet i Danmark kan give
store psykiske belastninger, som overses,
hvis man kun fokuserer på traumatiske
oplevelser i deres hjemland.
– Flygtninge har brug for familie og netværk for at lære at være familie i en velfærdsstat. Det er jo en helt særlig øvelse,
som man skal lære. Hvis de ikke bliver mødt
af lokale, frivillige, naboer, borgere, føler
de sig meget isolerede og afmægtige i
forhold til at starte et liv op i Danmark.
– Og lidelsen bliver meget større, hvis
man både er isoleret i Danmark og har
mistet familiemedlemmer eller er blevet

adskilt fra dem og fx ikke ved, hvordan
de har det. Det at være isoleret kan føles
lige så belastende som det at have mistet
et nært familiemedlem – og de to ting
kan spille sammen, så man føler sig
meget fastlåst.

Find podcasten på
www.dp.dk/podcast
Læs mere om arbejdsprogram‑
udvalgets arbejde med børns
udvikling på hjemmesiden under
pkt. 1.8
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Psykologloven er
blevet moderniseret
Psykologloven er et afgørende juridisk grundlag for psykologers udøvelse
af professionen og samtidig en kvalitetssikring og beskyttelse af borgerne.
Derfor er det helt essentielt for Dansk Psykolog Forening, at loven,
der bl.a. regulerer autorisation og tilsynet med autoriserede psykologer,
fungerer godt.

Under overskriften ’modernisering’ iværksatte Social- og Indenrigsministeren en
revision af psykologloven i 2016. Loven var
(fejlagtigt) ikke ændret i forbindelse med
kommunalreformen, og samtidig var der
fra politisk hold et afgørende mål om at
offentliggøre navne på de psykologer, der
får tildelt alvorlig kritik i Psykolognævnet i
stil med den offentliggørelse, der kendes
fra sundhedsvæsenets disciplinærnævn.
Det er ofte børnesagkyndige psykologer,
der indklages for Psykolognævnet på
grund af de højkonfliktsager, de håndterer i forbindelse med bl.a. skilsmisser eller
anbringelser af børn. Konsekvenserne af
offentliggørelse af ens navn i forbindelse
med alvorlig kritik er særdeles alvorlig og
kan få betydning for muligheden for at få
opgaver.
Bedre afgørelser fra Psykolognævnet
Der har gennem årene været en del kritik
af Psykolognævnets afgørelser, og flere
psykologer har fået kritik, de ikke altid
har forstået og derved haft mulighed

28 | GENERAL FORSAMLING 2018

for at rette sig efter, ligesom det har stået
uklart i forbindelse med rådgivningen
af psykologer, om lovens bestemmelser
og nævnets ageren.
Det var derfor fra start et tydeligt krav fra
Dansk Psykolog Forening, om at Psykolog
nævnets behandling af sager skulle ske på
et væsentligt mere kvalificeret grundlag
og med tydeligere brug af psykologfaglige indspark i sagsbehandlingen.
Det afstedkom et længere forhandlingsforløb mellem foreningen, Social- og
Indenrigsministeriet og Folketinget, før
den reviderede lov endelig kunne ved‑
tages i begyndelsen af 2017 med virkning
fra 1. juli 2017, dog med den tilføjelse, at
offentliggørelse af navne på psykologer,
der får tildelt alvorlig kritik, først træder i
kraft fra 1. januar 2018. Samtidig er det
Psykolognævnets opgave at udgive vejledende retningslinjer for psykologers virke
for netop at klargøre, hvad det er nævnet
dømmer efter.

Flere psykologer i Psykolognævnet
Der er nu 3 psykologer udpeget af Dansk
Psykolog Forening som medlemmer af
Psykolognævnet ud af 7 medlemmer i alt.
Tidligere var 2 ud af 9 medlemmer
psykologer.
– Jeg mener, at vi kan være tilfredse
med den reviderede psykologlov. Titel‑
beskyttelsen er intakt, loven er mere
overskuelig, og vores repræsentation
i nævnet er styrket. Samtidig har Folketinget valgt at offentliggøre navne i forbindelse med de mest alvorlige sager om
kritik. Den endelige og afgørende dom
over loven kommer derfor med offentliggørelsen af de vejledende retningslinjer
for autoriserede psykologers pligter, som
nævnet skal udarbejde inden 2018, siger
Psykologformand Eva Secher Mathiasen.
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Nyt skilsmisse‑
system på vej
Hensynet til børnene og deres behov skal sættes i centrum, når mor og far skal
skilles. Barnets udvikling skal være den røde tråd i indsatsen og skal være det,
et nyt skilsmissesystem skal indrettes efter i de tilfælde, hvor forældrene ikke
kan blive enige på egen hånd.

En reform af det familieretlige system har
været på den politiske dagsorden i længere tid. Regeringens ambition er at
skabe et såkaldt en-strenget system, hvor
sager begynder og slutter inden for det
samme system i stedet for den adskillelse,
der i dag kan ske i overgangen fra Statsforvaltning til domstolssystemet. Og den
adskillelse går på tværs af Statsforvaltning
og domstole idet, der sker både juridiske og
psykologfaglige indsatser begge steder.
– Det er ikke enkelt at håndtere og sikre
både forældrenes retssikkerhed og børnenes trivsel. Når mor og far skal skilles,
sker det jo nogle gange, at børnenes behov overdøves af følelsesmæssige konflikter og kuldsejlet økonomi. Det sker ikke,
fordi forældrene ikke længere vil deres
børn det bedste. Det sker, fordi skilsmisser sorterer under de livsbegivenheder,
der for alvor kan rive tæppet væk under
vores eksistensgrundlag og de drømme,
vi har om fremtiden, siger formand Eva
Secher Mathiasen.
Barnets trivsel bør være i centrum
Børns trivsel er forældrenes ansvar – selvsagt også i forbindelse med en skilsmisse.
Men når vi samtidig fra forskning har solid
viden om, at skilsmisse er en risikofaktor
for en usund udvikling hos børnene og

Det er ikke enkelt
at håndtere og
sikre både forældre‑
nes retssikkerhed
og børnenes trivsel.
Når mor og far skal
skilles, sker det jo
nogle gange, at
børnenes behov
overdøves af
følelsesmæssige
konflikter og kuldsejlet økonomi.

for senere mistrivsel i voksenlivet, nytter
det ikke, at vi som samfund vender det
blinde øje til, når nogle forældre har behov for professionel hjælp til at bære
ansvaret og få hverdagen til at fungere
for børnene efter et brud.

Derfor er det vigtigt, at man i det nye
skilsmissesystem sætter barnet i centrum
og sikrer, at ambitionen først og fremmest bliver at give de børn, hvis trivsel
kommer på spil, en lige så tryg og god
opvækst, som hvis deres forældre ikke
havde gennemgået en skilsmisse.
Ny lovgivning skal støtte forældre
med brug for hjælp
Den nye skilsmisselovgivning skal understøtte, at forældre med behov for hjælp
også får hjælp til at bære ansvaret for at
sikre et godt børneliv. Derfor skal vi tilbyde forældrene løsninger, der får dem
til at samarbejde og lave gode aftaler,
som hjælper børnene til en god hverdag.
Det kan ske i form af fx mægling, rådgivning, konfliktforebyggende tilbud,
forældregrupper, børnegrupper eller
forældrekurser.
Nogle sager er så negativt påvirket af alt
fra økonomi samvær og til mors eller fars
nye kærlighedsliv, at der også kan være
brug for løsninger, der støtter familien og
ikke mindst børnene i at komme igennem
den familiekrise, en skilsmisse for nogle
kan fortsætte med at være.
Hvis vi vil, kan Danmark blive et foregangs‑
land. Vi kan skabe et skilsmissesystem,
der først og fremmest er et svar på børnenes udviklingsbehov. Og som ad åre vil
vise sig i forskning ved, at skilsmisse ikke
længere er en risikofaktor i børnenes
udvikling.
Oversat til politisk interessevaretagelse
betyder det, at vi aktivt søger at få rettet
politikernes opmærksomhed på, at håndteringen af den proces, en skilsmisse er
for både børn og voksne, er mindst lige
så vigtig, eller endda vigtigere, end den
juridiske proces, en skilsmisse også er.
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Psykologer med
egen praksis
Der er mange forskellige typer selvstændige psykologer i Dansk
Psykolog Forening. De tæller alt fra psykologen, som efter mange års
ansættelse i det offentlige eller private nedsætter sig i egen praksis,
til psykologer som relativt tidligere i karrieren vælger at starte egen
virksomhed.

Vi har selvstændige medlemmer med
ydernummer, og vi har selvstændige medlemmer uden. Vi har selvstændige medlemmer, der arbejder med organisationsudvikling og ledelse, mens andre udelukkende behandler klienter med psykiske
lidelser. Nogle får klienter via netværk og
sundhedsforsikringer, andre via den
praktiserende læge eller fordi, klienterne
finder dem via internettet. Og alle disse
forskellige selvstændige psykologer har
brug for, at Dansk Psykolog Forening
arbejder for dem. Derfor arbejder vi både
med efteruddannelse, politisk interessevaretagelse, sundhedsforsikringer og netværk, arbejdsvilkår, udvidelse af psykologordningen og med udvikling af området i
det hele taget, så psykologerne er de
foretrukne behandlere, når borgere har
behov for hjælp.
Efteruddannelse og specialpsykolog‑
uddannelse i almen klinisk psykologi
Der blev i forbindelse med overenskomst‑
forhandlingerne i 2016 om praksisoverens‑
komsten aftalt, at der skal etableres en
ordning om systematisk og betalt efteruddannelse for psykologer i ordningen. Der
skal nedsættes en arbejdsgruppe sammen
med Danske Regioner som skal afdække,
hvilke kompetencer psykologer under
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psykologordningen skal besidde for at
kunne varetage udredning og behandlingen af de målgrupper, der er omfattet af
psykologordningen. Arbejdsgruppen skal
samtidig afdække omfanget af psykologer,
der i dag deltager i efteruddannelse, samt
inden for hvilke områder de efteruddanner sig, for dermed at få skabt et overblik
over den nuværende efteruddannelsesaktivitet og tilstedeværende kompetencer
i psykologpraksis. Arbejdsgruppen begyndte sit arbejde med første møde i
oktober 2017.
Dansk Psykolog Forening har længe haft
som mål at arbejde for, at der etableres
flere offentligt finansierede specialpsykologuddannelser, og at de første, der skal
satses på, er inden for almen klinisk psykologi rettet mod psykologer med privat
praksis. Bestyrelsen har vedtaget en strategi for arbejdet med specialpsykologuddannelsen, og er gået i dialog med
Danske Regioner for at afdække mulighederne for fremdrift i projektet i almen klinisk
psykologi.
Persondataforordningen
og datasikkerhed
25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. For at understøtte

psykologer med især egen virksomhed
har vi lavet en hjemmeside om datasikkerhed. Her findes information om persondataforordningen, en FAQ og to eksempler på databehandleraftaler, som psykologerne kan benytte. Vi er derudover i
gang med at udvikle en tjekliste til medlemmerne, som de kan støtte sig til, når
de skal vælge it-løsninger og –udbyder.
Endelig har vi gennemført gratis workshops om datasikkerhed for selvstændige
psykologer i København, Aarhus, Aalborg
og Odense med firmaet Data Protection
Service.
Forsikring og netværksvirksomheder
Flere og flere danskere får dækket psykologsamtaler via en privat sundhedsforsikring, og derfor arbejder vi med både at
sikre psykologernes vilkår og klienternes
ret til frit at vælge mellem autoriserede
psykologer. Det er vi i løbende dialog
med netværksvirksomhederne og brancheorganisationen Forsikring og Pension
om. Klienternes mulighed for frit psykologvalg møder i øvrigt modstand i branchen, da de fleste forsikringsselskaber
foretrækker netværksløsningen pga forsyningssikkerhed og nem tilgængelighed.
De overordnede mål med foreningens
arbejde med forsikringsselskaber og
netværksvirksomheder er
• At sikre kvalitet i psykologydelser,
der udføres på baggrund af sundheds‑
forsikringer
• At sikre bedre vilkår for psykologer, der
udfører psykologydelser på baggrund
af sundhedsforsikringer
• At sikre mere og bedre viden om
psykologbehandling alle områdets
interessenter.
Det har vi konkret arbejdet med
• Vi har udgivet faglige standarder og
præsenteret dem for selskaber og
netværksfirmaer
• Vi udgiver nyt markedsføringsmateriale
af faglige standarder målrettet arbejdsgivere, der køber private
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•

•

•

•

sundhedsforsikringer til deres med‑
arbejdere, til klienter, der bruger deres
sundhedsforsikring til at dække psykologbehandling
Vi har fået indført ny overenskomst‑
bestemmelse om ”lige adgang” og
behandlingsomfang, når klienter med
lægehenvisning får finansieret egenbetaling af en privat sundhedsforsikring
Vi har udarbejdet guide om lige
adgang, når klienter med lægehenvisning får finansieret egenbetaling af en
privat sundhedsforsikring
Vores egen artikel i magasinet P (no.
5/2016) om netværksfirmaer førte til
stor opmærksomhed i branchen og
mere gennemslagskraft overfor
medlemmer
Vi har afholdt dialogmøder med netværksfirmaer og forsikringsbranchen

• Vi har kæmpet mod diskriminering af
psykologer med en cand.pæd.psych
i forhold til Mølholm Forsikring
• Vi har gennemført medlemsunder‑
søgelser om kvalitet og vilkår på
sundhedsforsikringsområdet
• Vi er i gang med at udvikle og forhandle psykologstatusblanketter til
brug ved forsikringssager om tab af
erhvervsevne sammen med Forsikring
og Pension.
Når psykologer starter selvstændig
virksomhed
Der er meget på spil, når man vælger at
starte egen virksomhed, og der er meget
at holde styr på. Man skal både have
udarbejdet en forretningsplan og have
blik for det marked, som man bevæger
sig ind på. Derudover er der en lang

Angst er Danmarks dyreste
lidelse. Ikke målt på,
hvad det koster at behandle
– men målt på, hvad det
koster at lade være.

række regler, man bør kende samtidig
med, at man skal have et CVR-nummer
og viden om moms, datasikkerhed osv.
I Dansk Psykolog Forening vil vi gerne
blive bedre til at hjælpe nye selvstændige
medlemmer i gang og har med stor
succes afholdt arrangementer om opstart
af selvstændig virksomhed. Vi har også
udgivet ny ’startpakke’ til psykologer,
der starter virksomhed med gode råd
om, hvordan man kommer godt i gang,
ligesom vi har forbedret vores rådgivnings‑
sider om opstart af egen virksomhed på
hjemmesiden. I samme omgang er udviklet et helt nyt hjemmesideunivers til alle
selvstændige psykologer.
Kvalitet i psykologpraksis
I aftalen om fornyelsen af praksisoverenskomsten mellem Regionernes Lønningsog Takstnævn og Dansk Psykolog Forening fra februar 2016 blev parterne enige
om behovet for at etablere et bedre vidensgrundlag om aktiviteter, kvalitet og behandlingseffekt. Derfor blev der aftalt tre
initiativer, der skal bidrage til at udvikle
kvaliteten i psykologpraksis.
1. Etablering af en klinisk kvalitets‑
database: Formålet med kvalitetsdata‑
basen er at dokumentere aktiviteterne
omkring behandling af den enkelte
klient og kvalitet og effekt heraf.
2. Etablering og finansiering af et
forskningsprojekt om effekt af
psykologbehandling: Forsknings‑
projektet skal både belyse klinisk
effekt og socioøkonomisk effekt af
psykologbehandling.
3. Udvikling af kvalitetsmodel for
psykologpraksis: Der skal udvikles
et standardsæt til brug for akkreditering i den enkelte psykologpraksis.
Standarderne skal tage udgangs‑
punkt i, hvad der definerer god
psykologpraksis.

GENERAL FORSAMLING 2018 | 31

BESTYRELSENS BERETNING 2018

Fælles for de tre initiativer er, at vi ønsker
at bidrage konstruktivt til at etablere
vidensgrundlag og arbejde med kvalitets‑
udvikling i psykologpraksis. Samtidig er vi
optaget af, at de indikatorer, der udvælges til at måle kvalitet, passer til psykologområdet, at vi ikke går på kompromis
med faglighed og metodiske hensyn, og
at initiativerne ikke påfører de selvstændige psykologer en større administrationsbyrde end højst nødvendigt.
Læs her om de tre initiativer
– og status på dem
1. Etablering af en klinisk kvalitetsdatabase
Formålet med kvalitetsdatabasen er at
dokumentere aktiviteterne omkring behandling af den enkelte klient og kvalitet
og effekt heraf. Status: Repræsentanter
udpeget af Dansk Psykolog Forening har
siden sommeren 2016 deltaget i en arbejdsgruppe om etablering af den kliniske
kvalitetsdatabase i regi af Sundheds- og
Ældreministeriet. Vores repræsentanter
har særligt arbejdet med at udvikle det
sæt af indikatorer, der skal indgå i den
kliniske kvalitetsdatabase, herunder både
registerdata, psykolograpporteret data og
klientrapporteret data. Der er i den forbindelse foretaget et omfattende arbejde
for at afdække værktøjer til måling af effekt
af psykologbehandling samt udvikling af
indikatorer. Arbejdet er blevet forsinket, da
der fortsat mangler afklaring vedrørende
organisering og finansiering af databasen.
2. Etablering og finansiering af
et forskningsprojekt om effekt
af psykologbehandling
Forskningsprojektet skal både belyse
klinisk effekt og socioøkonomisk effekt
af psykologbehandling. Status: Dansk
Psykolog Forening har været i dialog med

32 | GENERAL FORSAMLING 2018

relevante forskningsmiljøer med henblik
på at afdække muligheder for organisering
og gennemførelse af forskningsprojektet.
Pt. Afventer forsknings‑projektet etablering af den kliniske kvalitetsdatabase.
3. Udvikling af kvalitetsmodel for
psykologpraksis
Der skal udvikles et standardsæt til brug
for akkreditering i den enkelte psykolog‑
praksis. Standarderne skal tage udgangs‑
punkt i, hvad der definerer god psykolog‑
praksis. Status: Arbejdet med udvikling
af en kvalitetsmodel i psykologpraksis
er iværksat i efteråret 2017. Det er Institut
for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds‑
væsenet (IKAS), der står for opgaven,
og vi har udpeget fire repræsentanter
tilarbejdet.
Nyt projekt om interessevaretagelse
for psykologer i liberalt erhverv
Vi ønsker at styrke interessevaretagelsen
for psykologer i liberalt erhverv med fokus
på den del af forretningen, som ligger uden
for Praksisoverenskomsten, uanset om man
har ydernummer eller ej. Projektet består
af to hoveddele: Første del er en undersøgelse og analyse af, hvad der kendetegner de selvstændige psykologer, hvilke
udfordringer de har, og hvordan foreningen bedst varetager deres interesser.
Anden del er en undersøgelse af potentialer for positiv udvikling af selvstændige
psykologers virksomheder samt analyse
af, hvilke nye potentielle markeder og forretningsområder, de selvstændige psykologer kan bevæge sig ind på.

Status på projektet
Del 1 er gennemført, og vi har kortlagt
andre organisationers tilbud til selvstændige, gennemført en omfattende under‑
søgelse, afholdt fokusgruppeinterviews
blandt medlemmerne samt systematiseret
eksisterende viden i sekretariatet.
På den baggrund arbejder vi nu
videre med følgende indsatser:
• Vi skal gøre det nemmere at være selvstændig gennem attraktive
rabatordninger
• Vi skal skabe rammerne for forretningsudvikling for de, der vil
• Vi skal understøtte netværk og faglige
Fællesskaber
• Vi skal sætte fokus på socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø
Del 2 er i gang, og der vil blive gennemført en omfattende brancheanalyse af
såvel psykologernes nuværende marked
som af et potentielt marked for mental
sundhed og trivsel. Analysen omfatter
både de kliniske og de erhvervspsykologiske felter. På baggrund af branche- og
markedsanalyserne vil vi på et senere
tidspunkt tilbyde medlemsarrangementer
om forretningsudvikling og om virksomhedsøkonomi og revision.
Kampen for flere penge til psykologordningen fortsætter
Angst er Danmarks dyreste lidelse. Ikke
målt på, hvad det koster at behandle
– men målt på, hvad det koster at lade
være. Derfor arbejder vi også på at få flere
penge i psykologordningen, så flere kan
få adgang til psykologbehandling. Det
gør vi bl.a. ved hjælp af undersøgelser af
ventetider, politisk lobby, udarbejdelse
af sundhedsøkonomiske analyser og
pressearbejde.
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Borgerne får ny portal
om psykologi

I december blev Dansk Psykolog
Forenings borgerportal Alt om psykologi
lanceret. Portalen skal være borgernes
foretrukne kilde til viden om psykologi,
og den skal profilere psykologerne
som dem, der ved bedst, når det handler
om psykologi.

Med Psykologforeningen nye satsning
Alt om psykologi har vi så at sige ønsket at
hjemtage psykologien og bringe psykologerne og psykologien ud til borgere og
virksomheder – i stedet for som nu at
overlade borgernes store efterspørgsel
efter viden om psykologi til et blandet og
broget marked på nettet, hvor firmaer og
enkeltpersoner byder ind med information om faget af svingende kvalitet.
– Det store kollegiale engagement, der
har været udvist i forhold til at bidrage
med artikler og sparring til vores nye
borgerportal, har været enestående, fortæller formand Eva Secher Mathiasen, der
også glæder sig over, at foreningen nu kan
imødekomme den store almene interesse,
der er for psykologi og mental trivsel.
Det er vores vision at, Alt om psykologi
skal få en ledende position i markedet
og blive det naturlige valg, når danskerne
søger kvalificeret information om psykologi, psykiske lidelser og psykisk sundhed.

Hjemmesiden skal brande psykologerne
og psykologernes viden som en akademisk profession med høj faglighed. Den
skal opleves som det bedste, mest substantielle og mest troværdige site om psykologi i Danmark – og så skal den give
danskerne adgang til kvalificeret viden
om almene psykologiske problemstillinger,
som man kan møde igennem et helt liv.

Spørg en psykolog
Alt om psykologi skal være en levende
hjemmeside, der løbende opdateres
med nye vinkler på psykologiske emner
og forskning, og der er også planer om
at åbne op for en brevkasse i 2018.
www.altompsykologi.dk
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Psykologers
faglige udvikling
Psykologforeningens kurser skal udfordre kursisterne, udvikle deres
faglighed og skærpe retningen på karrieren. Psykologer møder stadig
mere komplekse krav på et arbejdsmarked i forandring, og det stiller
også krav til nytænkning af specialistuddannelsen, kurser og faglige
arrangementer.

Det skal være mere fleksibelt og overskueligt at tage sin specialistuddannelse. Det
er målet for den arbejdsgruppe i foreningen, som lige nu er i gang med at se på
hele området for uddannelse og kurser,
så psykologer sikres et tidssvarende specialistuddannelsessystem, som imødekommer de krav, der stilles på arbejdsmarkedet.
– I udviklingen af kurser og i justering af
specialistuddannelser spiller foreningens
decentrale enheder, fagnævn, specialistuddannelsesudvalg og kursusudvalg en
central rolle, fortæller formand for kursusudvalget Merete Strømming.

Vi har brug for deres synspunkter, ligesom
vi får kvalificeret samtlige justeringer af
specialistuddannelsen af foreningens demokratisk udpegede fagnævn og kursusog specialistuddannelsesudvalg.
Alle problemstillinger i forhold til specialistuddannelsen bliver beskrevet og nøje
debatteret, og løsningsforslag samlet og
efterprøvet i respekt for de vedtagne principper om, at videreuddannelse (specialistuddannelse) skal være aftagerrettet og
fagligt relevant, så psykologernes og arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling tilgodeses, og det langsigtede mål
om offentlig finansiering rykker tættere på.

– Vi trækker på foreningens helt unikke
viden om psykologernes virke på arbejdsmarkedet og foreningens kendskab til
politiske og samfundsmæssige strømninger. Kombinationen af solid faglighed og
bred viden om arbejdsmarkedet gør, at vi
kan tilrettelægge fagligt stærke videreuddannelsestilbud, som imødekommer
aktuelle arbejdsmæssige behov og også
peger ind i fremtiden.
Sådan foregår det
Medlemmerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at justere specialistuddannelsen.
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Generalforsamlingen 2016 bad konkret
om, at vi reviderede specialistuddannelsens aktualitetskrav. Det er sket, og fremover vil det være sådan, at der stilles krav
om 100 timers aktualitet inden for kategorierne supervision og teori.
De 100 timers supervision og teori skal
være gennemført inden for de seneste
otte år op til godkendelse af specialist‑
uddannelsen. Der stilles ikke krav om
aktualitet i forhold til gennemførelse af
praksis og personligt udviklingsarbejde.
Retningslinjerne for den justerede specialistuddannelse forventes klar i sommeren
2018.

Specialistuddannelsen
Fokus på:
Kvalitetssikring / Arbejdsmarkedet / Overskuelighed

Feedbackpostkasser

Aktualitetskrav

Survey

JUPS

BESTYRELSENS BERETNING 2018

Kursusvirksomheden udvikles
Vi udbyder nu også andre kurser og faglige arrangementer, som tager udgangs‑
punkt i arbejdsmarkedets krav til psykologers viden og ekspertise inden for såvel
velkendte psykologfaglige områder som
nye og mere tilgrænsende faglige felter.
Samtidig professionaliserer vi løbende
kursusvirksomheden. Det gør vi fordi, at
de seneste to generalforsamlinger, i 2014
og 2016, har været enige om, at den traditionelle store grad af frivillig indsats i
driften af kursusvirksomheden skulle frigøres til politisk arbejde, og driften i stedet
skulle overtages af foreningens sekretariat. Vi har derfor nu et kursuscenter, som
står for alt det praktiske lige fra annoncering af kurserne og håndtering af tilmeldinger over funktionelle kursusfaciliteter,
god forplejning og hjælp undervejs til
evaluering til sidst.
Udviklingen af kurserne sker i kursusvirksomheden, som med udgangspunkt i nye
læringsprincipper og i samarbejde med
kompetente undervisere fastlægger
læringsmål og kursusbeskrivelser for de
enkelte kurser. Kurserne kvalitetssikres
yderligere ved faglig sparring med foreningens kursusudvalg og gennem medlemmernes løbende evaluering, når de
har deltaget i et kursus.
Nye uddannelsestilbud udvikles med afsæt i aktuelle problemstillinger og emner,
hvor medlemmerne kan integrere den
nyeste viden i deres daglige praksis. Et
én-dags-kursus med fokus på hjernerystelse
gav fx samme dag det blev annonceret 24
tilmeldinger og efterfølgende venteliste.
Kurser og fyraftensarrangementer, som der
er stor efterspørgsel på, udbydes både i
Aarhus og København. Vi afprøver digitale
læringsformer og har med succes streamet
fyraftensarrangementet Psykologens rolle
i udtrapning af psykofarmaka. Streamingen
findes på www.dp.dk. Samme sted findes
podcasts med interview med psykologer,
som giver et levende indblik i deres
aktuelle forskningsresultater.

Kursusvirkomhed
Fokus på:
Kvalitetssikring / Arbejdsmarkedet / Hurtig ageren

Fyraftens‑
møder

Digital læring:
Streaming og
Podcast

Kombinationen
af solid faglighed
og bred viden om
arbejdsmarkedet
gør, at vi kan til‑
rettelægge fagligt
stærke videre‑
uddannelsestilbud,
som imødekommer
aktuelle arbejdsmæssige behov
og også peger
ind i fremtiden.

Kurser

Specialistkurser

Partnerskaber

Partnerskaber
Enhver mulighed for indgåelse af partnerskab omkring samarbejde om udvikling,
udbud og finansiering af uddannelsestilbud gribes. Vi har en langsigtet strategi
om at få et samlet offentligt finansieret
efter- og videreuddannelsessystem.
Vi ser partnerskaber som et rigtigt skridt
i den retning. Senest har medlemmerne
med overvældende tilstrømning benyttet
sig af, at foreningen i partnerskab med
Forum for Mænds Sundhed har udbudt
kurset ”Den mandlige klient i teori og
i din praksis” og i partnerskab med
Nationalt Videnscenter for Demens
og Alzheimerforeningen har udbudt
Psykologiske behandlingstilbud til
pårørende til mennesker med demens.
Intro til autorisation
Vi har afholdt fyraftensarrangementet
Hvordan bliver psykologen autoriseret,
og hvorfor er det umagen værd? i sam‑
arbejde med Psykolognævnet, Netværk
af Yngre Psykologer og Ledersektionen.
Arrangementerne har været velbesøgte,
og vi planlægger at holde tilsvarende
arrangementer i takt med, at flere nye
psykologer skal i gang med autorisation.
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Etiknævnets
beretning 2016–18
Etiknævnets arbejde i perioden 2016-2018 har været præget af en
stigende kompleksitet i klagesager og mange opkald fra psykologer til
nævnets telefonrådgivning. Nævnet har desuden udarbejdet etiske
retningslinjer til bl.a. børnesagkyndige undersøgelser.

Kampagnen #metoo, hvor kvinder fortæller om seksuelle krænkelser, har i mange
måneder præget de sociale medier og har
sat den asymmetriske relation og spørgsmålet om misbrug af magtpositioner på
dagsordenen over hele verden. Men kampagnen kan også medføre et andet magtmisbrug, hvor internettet bruges som
gabestok og fungerer som folkedomstol.
De etiske principper for nordiske psykologer anerkender, at der i enhver professionel relation er et iboende magtforhold,
og principperne kan derfor hjælpe os til at
synliggøre, hvordan magt kan bruges og
misbruges, og hvilken fordele og ulemper
der er ved at bruge magten på forskellige
måder. Etik handler således ikke om, at alle
værdier, holdninger og personlige interesser er ligestillede, når vi befinder os i
en faglig kontekst, men at vores etiske
overvejelser kan hjælp os med at finde
veje og løsninger, der anerkender både
relationen og den enkeltes værdighed.
Først når vi har overvejet de etiske dimensioner i et dilemma, kan vi træffe en kvalificeret beslutning om, hvordan vi handler
mest etisk forsvarlig, således at vi både
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tilgodeser den enkelte, den anden og
fællesskabet.
Som psykologer stilles vi i hverdag over
for spørgsmål og udfordringer, der kræver,
at vi tager stilling, og etiske dilemmaer
opstår, når vi udfordres på det, der betyder noget for os - vores værdier - og det
kalder på overvejelser og diskussion.
I arbejdet med mennesker og relationer
findes der sjældent enkelte løsninger,
men etikken kan hjælpe os med at skabe
overensstemmelse mellem det, vi står for,
og det vi gør. De etiske principper kan i
denne proces fungere som et værdifuldt
refleksionsredskab.
Principperne kan således bruges til at stille
de spørgsmål, der udfordrer vores tanker
og overbevisninger eller til at stille de
spørgsmål, der aldrig endeligt kan besvares, men som vi bliver nødt til at overveje
i vores relation til hinanden. De etiske principper fortæller ikke, hvad der er rigtig og
forkert, men understøtter den etiske refleksion, der er et grundvilkår for vores
faglige virke – i sidste ende er det den

I arbejdet med
mennesker og
relationer findes
der sjældent enkelte
løsninger, men
etikken kan hjælpe
os med at skabe
overensstemmelse
mellem det, vi står
for, og det vi gør.
enkelte psykolog, der skal bære etikken
ud i sit daglige arbejde.
Arbejdet i Etiknævnet har i perioden siden
sidste GF været stabilt. Der har været
konsensus i drøftelserne og behandlingen
af de indsendte klagesager og i forhold
til nævnets øvrige arbejdsopgaver.
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Øget kompleksitet i klagesager
Der ses forsat en øget kompleksitet i de
sager, der indklages for nævnet. Hvor både
etiske og juridiske problemstiller og dilem‑
maer er centrale. Den juridiske bistand og
sekretærhjælp, som nævnet får gennem
foreningens sekretariat, er af stor betydning for kvaliteten af nævnets arbejde.
I lighed med sidste periode har nævnet
også i denne periode haft en overvægt af
sager, hvor rolle og grænseproblematikker har været det centrale. Klagerne har
omhandlet sager, hvor psykologen har
indgået i privat relation til klienten hvor
det private, personlige og professionelle
rum er blevet blandet sammen, og relationen derfor er blevet oplevet som uklar og
grænseoverskridende, jf. § II.4, integritet,
rollekonflikter og udnyttelse.
Nævnets statistik over henvendelser til
telefonrådgivningen viser, at den bliver
brugt flittigt, og at henvendelserne relaterer sig til både privat som offentligt regi.
Funktionen er en vigtig informationskilde
for nævnet, da den giver et generelt billede af, hvilke etiske problemstillinger
foreningens medlemmer møder i deres
daglige praksis, og er således, udover at
være en service til foreningens medlemmer, et godt redskab for det udviklingsarbejde, der også ligger i nævnets funktion. Et eksempel fra telefonrådgivningen:
En psykolog ringer og fortæller, at hun har
en ung mor i terapi i forbindelse med en
krisereaktion efter en voldsom skilsmisse.
Midt i forløbet fortæller kvinden, at hun
flere gange i afmagt har slået sin yngste
søn på 5 år. Psykologen er usikker på, hvordan hun skal forholde sig. Efter en dialog
med udgangspunkt i det etiske princip
II.1 ”Respekt for personens rettigheder
og værdighed”, herunder fortrolighed og
tavshedspligt, vælger psykologen at tage
kontakt til kvinden, for at drøfte det etiske
dilemma omkring tavshedspligt og skærpet underretning med hende forud for en
handling.

Etiknævnet har i perioden siden sidste
GF, ud over den almindelige klagesagsbehandling, arbejdet med at udarbejde
etiske retningslinjer til brug ved udarbejdelse af forældreressourceundersøgelser
og børnesagkyndige undersøgelser.
Pjecen er nu tilgængelig på DP’s hjemmeside. Derudover har nævnet været i dialog
med bestyrelsen om at udarbejde en
procedurebeskrivelse for nævnets klagesagsbehandling. På samme måde har
nævnet været i dialog med bestyrelsen
om en vejledning til foreningens hjemmeside, som skal oplyse om nævnets arbejde
til henholdsvis borgere der klager, henholdsvis en psykologkollega, der klager
over en anden psykologkollega, og til
sidst vejledning til den indklagede. Disse
vil blive forelagt på GF 2018. Nævnet har
desuden forholdt sig til den nye psykologlov og har i denne sammenhæng haft
møder med Psykolognævnet for at drøfte
sammenfald og overlap i arbejdet med
lovgivningen og etikken i klagesagsbehandling. Nævnet udarbejdede ligeledes
et høringssvar i forbindelse med vedtagelsen af den nye psykologlov. Nævnet
har været repræsenteret ved det årlige
nordiske Etiknævnsseminar, hvor der
blandt andet er blevet arbejdet med at
ajourføre de nordiske principper i forhold
til EFPAs modelcode. Seminaret dannede
base for en værdifuld erfaringsudveksling
og bidrager til at styrke det nordiske
samarbejde.
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været afholdt 19 ordinære
møder. Nævnsformand og næstformand
har deltaget i møder med DP´s formand,
og repræsentanter for nævnet har deltaget i Formandskollegiets arbejde. Endelig
har nævnsformanden og næstformanden
deltaget i møder for de nordiske etiknævn
samt deltaget i Psykolognævnets årsmøde.
Nævnets formand har deltaget i EFPA´s
board of ethics. På europæisk plan har de
centrale arbejdspunkter været

udarbejdelsen af en modelkode, og redigering af etiske retningslinjer i forhold til
supervision og undervisning i etik.

Sager og klager
• I perioden 2016-2018 har Etiknævnet haft
37 sager til vurdering og behandling.
• 12 sager er returneret til klager med
henvisning til andre relevante organer/
myndigheder, idet klagen omhandlede
autoriserede psykologer.
• 12 sager er ikke optaget som egentlige
klagesager, idet Etiknævnet har vurderet, at der var tale om generelle
henvendelser, der ikke kunne behandles ud fra de etiske retningslinjer.
• 7 sager er afvist, idet den indklagede
ikke var medlem af foreningen.
• 6 sager er optaget til behandling. Heraf
blev 1 sag afsluttet uden kritik, hvor
nævnet valgte at give kollegial rådgivning, mens 1 sag blev afsluttet, fordi
klager trak sin klage tilbage.
• 2 sager er afsluttet med kritik. 1 sag
blev afsluttet med kritik vedrørende
psykologens adfærd, jf. princip II, 1,
”Respekt for personens rettighed og
værdighed”, 1 sag blev afsluttet med
kritik med misbilligelse jf. princip II, 1,
”Respekt”.
• 2 klagesager er afsluttet med betinget
eksklusion med supervision. Disse sager
vedrørte henholdsvis princippet II, 4,
om ”Rollekonflikter og udnyttelse” og
henholdsvis princip II, 1, om ”Respekt
for personens rettigheder og værdighed”.
• Generelt har etiknævnet i videre
omfang end tidligere søgt sagerne
belyst gennem dialog, og nævnet har i
3 tilfælde inviteret indklagede til møde
til uddybende afklaring af sagen.
• Ved udgangen af 2017 er der 5 verserende sager
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Forelæggelse af
regnskaber for 2016 og 2017
Her skal generalforsamlingen godkende regnskaber for 2016 og 2017.

ØKONOMISK BERETNING
FOR 2016-2017
Den økonomiske beretning omhandler
Dansk Psykolog Forening og Bistandsfonden. De to regnskaber er samlet i en
juridisk enhed.
Hovedtal
Foreningens resultat for perioden 20162017 blev et samlet overskud på ca. 1,4
mio. kr. mod et budgetteret underskud på
ca. 3,5 mio. kr. Foreningens egenkapital
ultimo 2017 udgør herefter ca. 13,9 mio. kr.
Den markante positive afvigelse for perioden kan primært henføres til en større
medlemsfremgang end budgetteret,
samt et lavere aktivitetsniveau i de politiske projekter – herunder bestyrelsens
rådighedssum – end forventet.
Indtægter
De samlede kontingentindtægter for
perioden udgør ca. 103,7 mio. kr. Set i
forhold til det budgetterede udviser kontingentindtægterne en positiv afvigelse
på ca. 2,4 mio. kr.
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Foreningens samlede medlemstal er fra
primo 2016 til primo 2018 vokset med
netto 898 medlemmer, og det samlede
medlemstal udgør herefter 10.790. Det er
primært gruppen af de fuldtidsbetalende
medlemmer, med en nettovækst i perioden på 677 medlemmer, der udviser den
største vækst. Antallet af studentermedlemmer udgør 1.737 medlemmer, hvilket
er en vækst på 123 studentermedlemmer
i perioden. Antallet af ledige er i perioden
vokset fra 349 til 455 medlemmer. Foreningens organisationsprocent er opgjort
i efteråret 2017 og ligger på ca. 87,3 %.
Indtægter fra Bistandsfonden vedr. afskedigelsessager viste i 2016 en positiv afvigelse i forhold til budgettet på ca. 692.000
kr., hvilket skyldtes et ekstraordinært højt
antal sager.
Bladet udviste i 2016 et resultat, der viste
en negativ afvigelse i forhold til budgettet
på ca. 370.000 kr., hvilket overvejende
skyldes at indtægter på annoncer og abonnementer lå under det budgetterede.
Samtidig var udgifter til layout og tryk over
det budgetteret, da der blev produceret
blade med flere sider end budgetteret.

For 2017 svarede Bladets resultat med et
underskud på ca. 700.00 kr. til det budgetterede. Den primære årsag til resultatet
i 2017 skyldes et lavere omkostningsniveau som følge af en række spareinitiativer,
der blev iværksat i slutningen af 2016.
Mest markant er udskiftning af distributør
af ”P”, som gav en besparelse i 2017 på
ca. 441.000 kr.
Lønudgifterne ligger noget over det budgetterede, hvilket skyldes dobbelt lønudgifter i august og september ifb med
barselsvikar i kommunikationsgruppen.
Indtægtssiden, hvor annoncerne afviger
negativt med ca. 362.000 kr. og abonnement afviger med ca. 115.000 kr., har
fortsat de seneste års vigende udvikling.
Den positive afvigelse for kursusvirksomhedens resultat for 2016 kan primært
henføres til at udviklingen af kursusvirksomheden først for alvor kom i gang
senere end forventet. Som følge heraf
ligger lønomkostningerne markant under
det budgetterede, idet ansættelsen af nye
medarbejdere til udvikling af nye kurser
først faldt på plads primo september. Den
negative afvigelse for kursusvirksomhedens

FORELÆGGELSE AF REGNSKABER FOR 2016 OG 2017

resultat i 2017 på ca. 475.000 kr. kan ligeledes henføres til at udviklingen af kursusvirksomheden først for alvor er kommet i
gang senere end forventet. Det betyder,
at udviklingen af ”nye” kurser ligger på et
lavere niveau end budgetteret. Samtidig
har der været flere aflysninger blandt
specialistkurserne end forventet.
Omkostninger
Grundet det store deltagerantal på foreningens generalforsamling på 472 medlemmer udviser posten en markant afvigelse i forhold til det budgetterede, som
var baseret på 250 medlemmer.
Bestyrelsen har i generalforsamlingsperioden iværksat færre politiske projekter
end rådighedssummen har givet mulighed for. Posten viser således en positiv
afvigelse for hele perioden på ca. 1,2 mio.
kr. Rådighedssummen er en konto, hvor
der er afsat midler til nye politiske projekter. Den giver Bestyrelsen mulighed for at
kunne træffe beslutninger om nye initiativer af politiske tiltag, som der viser sig
behov for i generalforsamlingsperioden.
I forbindelse med budgetbehandling på
GF16 blev der under posten Rekruttering

og fastholdelse af medlemmer afsat
midler til ansættelse af en studentermedarbejder på hver af universiteterne.
Formålet er at rekruttere studentermedlemmer gennem attraktive aktiviteter.
Fire studenter blev ansat i august/september 2016. Flere af disse er siden fratrådt, uden at det har været muligt at
rekruttere nye, hvorfor der er en afvigelse
i forhold til det budgetterede.
Personaleomkostninger i 2016 afviger
positivt med ca. 500.000 kr., hvilket overvejende skyldes at der var afsat nye medarbejderressourcer til sekretariatet fra årets
start. Disse stillinger blev først besat
medio 2016.
Omkring Kontorholdsomkostninger skyldes afvigelsen større omkostninger til vedligehold af ejendommen end forventet
– herunder bla maling af kontorer og mødelokaler. Endvidere var der i 2017 øgede udgifter i til inventar og indretning af de nye
kontorlokaler i Aarhus.
Afvigelsen under posten Lokaleomkostninger i 2017 skyldes primært end lavere

lejeindtægt fra kursusvirksomheden, bla.
med baggrund i 12 % nedsættelsen af kursusprisen og det lavere aktivitetsniveau.
Endvidere blev udgifter til vedligeholdelse
ca. 100.000 kr. højere end budgetteret.
Kantineomkostninger udviser i både 2016
og 2017 en negativ afvigelse i forhold til
det budgetterede, hvilket skyldes øgede
udgifter til vikarassistance og dobbeltløn
i forbindelse med organisationsændringer i kantinen.
Afvigelsen under posten It-omkostninger
skyldes stigende licensomkostninger,
konsulentassistance og en større opgradering af sekretariatets it-udstyr.
Grundet et lavere investeringsniveau i
perioden ligger afskrivningerne, i specielt
2017, noget under det budgetterede.
Bistandsfonden
Bistandsfondens egenkapital er i GF-perioden forøget med ca. 1,8 mio. kr., og udgør herefter ca. 87,1 mio. kr. En stor del af
Bistandsfondens formue er bundet i ejendommen på Stockholmsgade og forrentes
derved via den husleje, som foreningen
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betaler til fonden. Herudover ejer Bistandsfonden værdipapirer for ca. 45,4 mio. kr.
Decentrale enheder
De decentrale enheder – Sektioner, Kredse,
Faglige selskaber og netværk – modtager
et årligt tilskud fra foreningen, som er baseret på deres medlemstal. Samlet har de
decentrale enheder via deres aktiviteter
realiseret et samlet underskud på ca.
250.000 kr. i 2016 og et samlet overskud
på ca. 250.000 kr. i 2017.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
Dansk Psykolog Forenings love og i overensstemmelse med regnskabsklasse A
samt god regnskabsskik.
Generelt om indregning og måling
Det konsoliderede årsregnskab for Dansk
Psykolog Forening omfatter en resultatopgørelse dækkende foreningens fagforbund inkl. aktiviteterne i Kursus- og bladvirksomheden og decentrale aktiviteter,
og en resultatopgørelse for Bistandsfondens aktiviteter. Den konsoliderede balance omfatter fagforbund inkl. decentrale aktiviteter, kursus- og bladvirksomhed samt Bistandsfonden.
Aktiver indregnes i balancen, når det som
følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi
kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når
foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse,
og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser til kostpris. Måling efter
første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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Ved indregning og måling tages hensyn
til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter,
i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
RESULTATOPGØRELSEN
Kontingentindtægter
Kontingentindtægter udgør de i årets løb
udskrevne kontingenter til foreningens
medlemmer, korrigeret for eventuelle nedsættelser som følge af arbejdsløshed mv.
Indtægter og udgifter fra andre aktiviteter
I resultatopgørelsen medtages nettoresultatet af aktiviteterne vedrørende blad- og
kursusvirksomhed samt decentrale
aktiviteter.
Skat
Årets skat omfatter skat af årets forventede
skattepligtige indkomst omfattende det
skattepligtige resultat af erhvervsmæssig
virksomhed, renter, udbytter samt kursgevinster og -tab.
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis
tilgodehavende aktuel skat, optages i
balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst.
Der er ikke opgjort eventualskat i
årsregnskabet.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger værdiansættes til
kostpris med tillæg af opskrivninger,
istandsættelse og forbedringer. Opskrivning sker på grundlag af uafhængige
vurderinger af salgsværdien. Der foretages
ikke afskrivninger på grunde og bygninger.

Øvrige anlægsaktiver værdiansættes til
kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen,
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af
aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med
tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
• Edb udstyr samt udvikling og
indkøb af edb software, 3 - 5 år
• Inventar og maskiner, 5 år
Aktiver med en anskaffelsessum under
50 t.kr. pr. enhed straksafskrives i
anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Obligationer og aktier er optaget til statusdagens børskurser. Såvel realiserede
som urealiserede kursreguleringer føres
via resultatopgørelsen.
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DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER
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DE KRITISKE REVISORERS BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET 2016
1.	Regnskabet er revideret i henhold til vedtægterne.
2.	Dansk Psykolog Forenings økonomi er i 2016 blevet forvaltet ud fra en forsvarlig praksis i
forlængelse af generalforsamlingens beslutninger og handlingsplanen. Såvel bestyrelsen
som sekretariatets ledelse vurderes i løbet af regnskabsåret at have fortsat en meget tilfredsstillende indsats og fastholdt den stabile økonomiske styring.
3. De kritiske revisorer indstiller regnskabet for 2016 til godkendelse på GF2018

De kritiske revisorer
København, d. 5. februar 2018

Per Markussen

Mugge Pinner

DE KRITISKE REVISORERS BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET 2017
1. Regnskabet er revideret i henhold til vedtægterne.
2.	Dansk Psykolog Forenings økonomi er i 2017 blevet forvaltet ud fra en forsvarlig praksis i
forlængelse af generalforsamlingens beslutninger og handlingsplanen. Såvel bestyrelsen
som sekretariatets ledelse vurderes i løbet af regnskabsåret at have fortsat en meget tilfredsstillende indsats og fastholdt den stabile økonomiske styring.
3. De kritiske revisorer indstiller regnskabet for 2017 til godkendelse på GF2018

De kritiske revisorer
København, d. 5. februar 2018

Per Markussen
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Mugge Pinner

Regnskaber

REGNSKAB

DANSK PSYKOLOG FORENING
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRENE 2016 – 2017

kr.

kr.

kr.

kr.

Note Realiseret 2017

Budget 2017

Realiseret 2016

Budget 2016

53.256.861

51.364.974

50.432.139

49.897.526

363.080

400.000

362.076

400.000

1.058.800
479.100

900.000
400.000

1.592.500
561.500

900.000
400.000

55.157.841

53.064.974

52.948.215

51.597.526

-697.046
-1.058.548

-697.085
-583.072

-1.339.701
-575.759

-969.822
-1.075.509

Sekundære indtægter i alt

-1.755.594

-1.280.157

-1.915.460

-2.045.331

Indtægter i alt

53.402.247

51.784.817

51.032.755

49.552.195

Omkostninger
Generalforsamling / Årsmøde
Bestyrelses og forretningsudvalg

229.468
2.461.910

275.000
2.438.465

2.787.328
2.247.738

2.080.650
2.421.525

Foreningens ledelse i alt

2.691.378

2.713.465

5.035.066

4.502.175

541.155
541.155

900.000
900.000

91.340
91.340

900.000
900.000

Sektioner, Kredse og Faglige selskaber
Etiknævn
Regionalt samarbejdsudvalg
Formandskollegie
Udvalg
Fagnævn
Ad hoc arbejdsgrupper

3.356.224
461.995
303.191
83.050
1.195.042
772.269
31.905

3.212.971
479.000
334.498
100.000
1.104.453
815.248
80.000

3.408.381
463.208
338.866
75.962
1.063.192
749.852
26.753

3.203.220
476.703
333.877
100.000
1.093.973
811.908
80.000

Foreningens organer i alt

6.203.676

6.126.170

6.126.214

6.099.681

Indtægter
Kontingenter
Administration af Bistandsfondens
værdipapirer og ejendom
Indtægter fra Bistandsfonden vedr.
afskedigelsessager og OK
Indtægter fra gebyrer på specialistområdet
Primære indtægter i alt
Sekundære indtægter
Resultat af Bladvirksomheden
Resultat af Kursusvirksomheden

Bestyrelsens rådighedssum
Bestyrelsesvedtagne aktiviteter i alt
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DANSK PSYKOLOG FORENING
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRENE 2016 – 2017

kr.

kr.

kr.

kr.

Note Realiseret 2017

Budget 2017

Realiseret 2016

Budget 2016

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Medlemsarrangementer
Anerkendelse af frivilligt arbejde
Tillidsrepræsentants Institutionen (TR) inkl.
AKUT-midler
Udviklingsmidler til sekretariatet
Kontingent og medlemsskaber
Folkemøde
Forskningspris
Pjecer, statistik og undersøgelser
Forsikring privatpraksiserende

273.936
308.339
77.254

410.000
200.000
200.000

170.765
142.438
-

410.000
200.000
200.000

-125.948
1.456.435
42.492
25.000
76.112
52.146

-621.000
500.000
1.563.000
60.000
25.000
265.000
102.500

-670.604
130.334
1.423.076
31.543
160.364
49.551

-546.000
500.000
1.535.125
60.000
25.000
265.000
97.500

Andre aktiviteter i alt

2.185.766

2.704.500

1.437.467

2.746.625

28.321.527
1.490.008
4.403.172
1.902.787
1.658.851
310.670
137.828
91.004

28.390.078
1.239.000
4.008.400
1.724.435
1.300.000
200.000
265.000
200.000
43.000

27.447.237
1.446.232
4.114.333
1.906.682
1.540.927
10.000
271.462
172.544
67.250

27.946.667
1.238.500
3.953.000
1.689.654
1.300.000
200.000
265.000
200.000
43.000

Administrationsomk. i alt

38.315.846

37.369.913

36.976.667

36.835.821

Omkostninger i alt

49.937.822

49.814.048

49.666.754

51.084.302

3.464.425

1.970.769

1.366.001

-1.532.107

1.631.879
21.997

2.100.000
15.000

1.854.151
20.013

1.900.000
15.000

1.854.543

-114.231

-468.137

-3.417.107

Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Kontorholdsomkostninger
Lokaleomkostninger
Kantineomkostninger
It-omkostninger
Strategiudvikling
Advokat- og revisionsomkostninger
Arbejdsgiverrådgivningsaftale
Andre administrationsomkostninger

-

Resultat før afskrivninger
og finansielle poster
Afskrivninger
Finansielle indtægter
Samlet resultat

2+3
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DANSK PSYKOLOG FORENING
BALANCE PR. 31.12. FOR ÅRENE 2016 – 2017

2017

2016

723.525

767.851

902.946
163.125
772.208
599.601

992.480
111.538
1.218.849
326.636

Tilgodehavender i alt

3.161.405

3.417.354

Likvide beholdninger

13.166.575

11.631.715

3.455.164
926.612

2.391.470
1.016.222

4.381.776

3.407.692

Aktiver i alt

20.709.756

18.456.761

Passiver
Egenkapital primo
Overført af årets resultat

12.040.735
1.854.543

12.508.872
-468.137

Egenkapital ultimo

13.895.278

12.040.735

Hensættelse til formandsskifte

460.800

385.000

Skyldig foreningsskat
Kreditorer
Mellemregning Bistandsfond & Psykologkampagne
Pensionskonti
A-skat, ATP, moms mv.
Feriepengeforpligtelse
Advokat og revision
Andre skyldige omkostninger
Forudbetalinger

0
644.451
0

0
1.249.898
0

651.519
4.214.361
140.938
559.721
142.688

415.507
3.793.072
117.875
429.067
25.607

Kortfristet gæld i alt

6.353.678

6.031.026

20.709.756

18.456.761

Note
Debitorer
Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender
Deposita
Mellemregning Bistandsfond & Psykologkampagne
Forudbetalte omkostninger

Edb anlæg og udvikling
Inventar og maskiner
Anlægsaktiver i alt

Passiver i alt
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DANSK PSYKOLOG FORENING
NOTER TIL REGNSKAB

NOTE 1

2017

2016

Bladvirksomhed
Annoncesalg
Abonnement mv.
Renter
Indtægter i alt

2.744.766
101.451
3.625
2.849.842

2.587.149
129.959
2.215
2.719.323

Trykning
Forsendelse
Andre bladomkostninger
Bladomkostninger i alt

1.110.033
193.829
759.911
2.063.773

1.219.267
644.454
807.196
2.670.917

Løn, administration
Andre administrations omkostninger
Administration i alt

1.430.793
52.322
1.483.115

1.331.054
57.053
1.388.107

Omkostninger i alt

3.546.888

4.059.024

-697.046

-1.339.701

Kursusvirksomhed
Deltagerbetaling
Renter
Indtægter i alt

3.210.619
11.374
3.221.993

4.293.550
6.281
4.299.831

Løn og honorar, undervisere
Andre kursusomkostninger
Kursusomkostninger i alt

1.152.303
674.971
1.827.274

1.624.673
1.081.199
2.705.872

Løn, administration
Kursusudvalg, katalog mv.
Administration i alt

2.422.044
31.223
2.453.267

2.084.271
85.447
2.169.718

Omkostninger i alt

4.280.541

4.875.590

Kursusvirksomheden i alt

-1.058.548

-575.759

Bladvirksomhed i alt
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NOTE 2

2017

2016

ANLÆGSAKTIVER - IT
Anskaffelsesværdi, primo
Tilgang til anskaffelsespris
Afgang til anskaffelsespris

15.463.197
2.300.290
0

14.379.905
1.083.292
0

Anskaffelsesværdi, ultimo

17.763.487

15.463.197

Akkumulerede afskrivninger, primo
Årets afskrivninger
Afskrivninger, vedr. afgang

13.071.727
1.236.596
0

11.553.022
1.518.705
0

Akkumulerede afskrivninger, ultimo

14.308.323

13.071.727

Bogført værdi ultimo

3.455.164

2.391.470

2017

2016

ANLÆGSAKTIVER - INVENTAR OG MASKINER
Anskaffelsesværdi, primo
Tilgang til anskaffelsespris
Afgang til anskaffelsespris

5.402.600
305.674
0

4.909.427
493.173
0

Anskaffelsesværdi, ultimo

5.708.274

5.402.600

Akkumulerede afskrivninger, primo
Årets afskrivninger
Afskrivninger, vedr. afgang

4.386.378
395.284
0

4.050.932
335.446
0

Akkumulerede afskrivninger, ultimo

4.781.662

4.386.378

926.612

1.016.222

NOTE 3

Bogført værdi ultimo
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BISTANDSFOND
RESULTAT FOR ÅRENE 2016 – 2017

Note

2017

2016

1

492.851
7.870
428.446
651.060

651.067
2.994
646.159
243.151

Indtægter i alt

1.580.227

1.543.371

Ejendommens drift København
Huslejeindtægt, Stockholmsgade
Omkostninger

2.007.099
218.000

2.007.099
253.372

Ejendommen, København i alt

1.789.099

1.753.727

Omkostninger
UR-afstemning
Advokat, rådgivning
Afskedigelsessager
Revision
Andet

0
581.383
1.058.800
47.188
360.476

74.082
814.609
1.592.500
47.500
391.580

Omkostninger i alt

2.047.847

2.920.271

Resultat før skat

1.321.479

376.827

Skat af årets resultat

-100.000

0

1.421.479

376.827

Indtægter
Obligationsrenter
Bankrenter
Aktieudbytter
Kursreguleringer

Årets resultat

GENERAL FORSAMLING 2018 | 57

REGNSKAB

BISTANDSFOND – BALANCE PR. 31.12. FOR ÅRENE 2016 –2017
AKTIVER

2017

2016

Ejendom, Stockholmsgade
Anskaffelsessum
Ombygning / istandsættelse primo
Ombygning / istandsættelse i året

17.213.675
22.928.307
0

17.213.675
22.928.307
0

Værdi ultimo

40.141.982

40.141.982

31.265.251
10.711.712
3.464.175

31.496.467
9.555.358
3.253.250

45.441.138

44.305.075

Andre aktiver
Periodiserede renter
Kunstværker
Andre tilgodehavender
Mellemregning DP

168.669
55.000
225.082
0

214.370
55.000
172.837
0

Andre aktiver i alt

448.751

442.207

2.781.900

3.067.892

88.813.771

87.957.156

Note

Værdipapirer
Obligationer
Investeringsforeninsbeviser
Aktier:
Værdipapirer i alt

Likvide beholdninger
Aktiver i alt
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BISTANDSFOND
PASSIVER

2017

2016

Egenkapital
Egenkapital primo
Overført af årets resultat

85.732.286
1.421.479

85.355.459
376.827

Egenkapital ultimo

87.153.765

85.732.286

Andre passiver
Kreditorer og andre skyldige poster
Skyldig revision
Mellemregning DP
Hensat skat

19.375
47.188
1.593.443
0

9.688
47.500
2.067.682
100.000

Andre passiver i alt

1.660.006

2.224.870

88.813.771

87.957.156

Note

Passiver i alt

Note 2: Eventualforpligtelser
Foreningen har sammen med de øvrige
AC-organisationer afgivet garantistillelse
over for AC i tilfælde af en konfliktsituation.
Note 3: Pantsætninger og
sikkerhedsstillelser
Ejendommen på Stockholmsgade 27
ligger som sikkerhed i Lån & Spar Bank
med 1,6 mio. kr.
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BISTANDSFOND
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NOTE 1

2017

2016

VÆRDIPAPIRER
Investeringsforeninger
Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

9.561.489
5.731.131
-4.732.624

9.121.441
2.475.662
-2.035.614

Anskaffelsessum ultimo

10.559.996

9.561.489

Opskrivninger primo
Årets regulering

-6.131
157.847

534.426
-540.557

Opskrivninger ultimo

151.716

-6.131

Investeringsforeninger ultimo, Bistandsfonden

10.711.712

9.555.358

Obligationer
Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Udtrækninger i årets løb

31.289.143
11.388.605
-2.914.908
-8.889.587

33.289.650
6.853.605
-6.652.298
-2.201.814

Anskaffelsessum ultimo

30.873.253

31.289.143

Opskrivninger primo
Årets regulering

207.324
184.674

-145.545
352.869

Opskrivninger ultimo

391.998

207.324

Obligationer ultimo, Bistandsfonden

31.265.251

31.496.467

Investeringsforeninger og obligationer i alt

41.976.963

41.051.825
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NOTE 1

2017

2016

Aktier
Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

885.750
0
0

885.750
0
0

Anskaffelsessum ultimo

885.750

885.750

Opskrivninger primo
Årets regulering

2.367.500
210.925

2.078.330
289.170

Opskrivninger ultimo

2.578.425

2.367.500

Aktier ultimo

3.464.175

3.253.250

45.441.138

44.305.075

Finansielle anlægsaktiver i alt

GENERAL FORSAMLING 2018 | 61

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27, 2100 København
Tlf. 35 26 99 55 • dp@dk.dk
www.danskpsykologforening.dk

