Opsamling på møde i Formandskollegiet 4. oktober 2019
Fredag den 4. oktober 2019, klokken 15:00 – 18:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100
København Ø
Ved mødet deltog bestyrelsen samt repræsentanter for de decentrale enheder i Dansk Psykolog Forening.
Det vil sige kredse, sektioner, faglige selskaber og netværk. I alt deltog 46 repræsentanter. Programmet for
mødet var:
1. Gratis psykologbehandling contra delvist brugerbetalt psykologbehandling
2. Principper for decentrale enheders brug af midler
3. Status på arbejdet på Etik området
4. Status på opgradering af medlemssystemet M4 og de fordele det vil give for decentrale enheders
medlemsadministration
Eva Secher Mathiasen bød velkommen, og præsenterede programmet. FMK blev ved velkomsten også
præsenteret for foreningens nye direktør Jacob Stengaard Madsen, som tiltrådte den 1. september 2019.
Ad 1. Gratis psykologbehandling contra delvist brugerbetalt psykologbehandling. Eva Secher Mathiasen
fortalte, at DP ofte bliver spurgt om, hvordan foreningen forholder sig til spørgsmålet. Hun fortalte, at
medlemsskaren ikke svarer entydigt, men at der kan være forskellige antagelser. Et af de svar medlemmer
giver er, at økonomi mellem klient og psykolog kan være med til at etablere en forpligtende alliance.
Sekretariatet har lavet en overordnet søgning, som viser, at der forskningsmæssigt ikke er evidens for, at
egenbetaling øger tilfredsheden, effekten eller fremmøde.
Eva Secher Mathiasen bad FMK diskutere spørgsmålet ’gratis psykologbehandling contra delvist
brugerbetalt psykologbehandling’. Det skete indledningsvis ved en dialog ved bordene, og derefter en
proces, hvor deltagere på skift fik mulighed for at tilkendegive deres holdninger. 4‐5 FMK deltagere fik på
skift mulighed for at sidde ved ’bordet i midten’. Plenum lyttede til dialogen, herefter supplerede de.
Følgende pointer kom frem under processen.











Det er overordnet en god idé med gratis psykologbehandling til gavn for befolkningen. Generelt kan
vi som psykologer ikke have noget imod gratis psykologbehandling.
Der er politisk momentum til at argumentere for gratis psykologbehandling.
Det er vigtigt at se på muligheder for specialisering.
Det er centralt at se på målgrupper i befolkningen og hvornår der skal argumenteres for
psykologbehandling i regioner og kommuner.
Det er vigtigt, at psykologforeningen tænker på de selvstændige psykologer og deres arbejdsvilkår
for så vidt angår gratis psykologbehandling.
Det skal ikke være sådan at unge får påklistret en diagnose blot for at få gratis adgang til psykolog.
Det skal også være muligt at betale selv. Det handler også om målgrupper.
Der kan være en motivationsfaktor forbundet med et gebyr ved manglede afbud.
Det videnskabelige grundlag skal være i orden.
Vigtigt med supervision for selvstændige psykologer

Eva Secher Mathiasen opsamlede pointer fra processen og konstaterede, at der umiddelbart var stemning
for at arbejde for gratis psykologbehandling. Hun medgav, at det var vigtigt, at have videnskabeligt
dokumentation og, at en mulighed er at opfordre sundhedsstyrelsen til at undersøge spørgsmålet nærmere
og finde relevant dokumentation. Eva Secher Mathiasen understregede også, at der naturligvis er mange
faktorer som skal undersøges. Herunder placering af psykologhjælp i henholdsvis regionalt og kommunalt
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regi, samt de fagpolitiske områder med henholdsvis specialisering, autorisation og supervision for at kunne
yde den bedst mulige psykologhjælp. Hun konstaterede, at der var en generel enighed i FMK om, at der er
en social slagside forbundet med det faktum, at ikke alle i Danmark har råd til at gå til psykolog.
Ad. 2 Principper for decentrale enheders brug af midler
Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet. Hun fortalte, at der nogle gange opstår spørgsmål og
situationer, som måske kan undgås med et samlet princippapir, og at bestyrelsen derfor gerne vil have
input til, hvordan foreningen gør det nemt og overskueligt at forstå og anvende midler.
Eva Secher Mathiasen introducerede en proces, hvor 5 FMK deltagere bliv inviteret op til ’bordet i midten’
for at diskutere en række temaer, hvor man som styrelsesmedlem overvejer, hvordan man bør anvende
tilskudsmidler. På et tidspunkt blev processen grundet tidspres lavet om således, at alle bordene blev bedt
om at diskutere et tema, og efterfølgende præsentere det i plenum.
Det overordnede spørgsmål lød: Hvilke principper skal gælde for anvendelsen af tilskudsmidler i de
decentrale enheder?


Mere generelt blev det fremført, at der skal være en relevant balance mellem regler, principper,
gennemsigtighed og almindelig god dømmekraft. Bevidstheden kan øges omkring, hvordan
styrelsesmedlemmer bedst anvender tilskudsmidler, og at dialogen ved FMK netop var med til at
øge denne bevidsthed. Der var enighed om, at sund fornuft, ordentlighed og ansvarlighed bør være
styrende værdier. Der kan arbejdes både med transparens og regulering. Det er vigtigt med respekt
for friheden i de decentrale enheder samtidig med, at der skal være mulighed for at sanktionere.

Deltagernes pointer fra dialogen ved FMK ses herunder opdelt på temaer:
KURSER:
 Det er vigtigt at styrelsen er gennemsigtig i brugen af midler. Praksis skal danne baggrund for
principper. Det kan ske ved at der laves et udvalg, som får til opgave at gennemgå transparens i de
indleverede regnskaber.
 Det kan være ok at et styrelsesmedlemmer får friplads eller tilskud til et kursus, hvis hun har lagt
mange kræfter i at forberede det. Det handler om balance og hvor mange pladser der er på kurset.
KONFERENCER
 Hvis konferencen er faglig relevant og den kan betyde øget netværksdannelse fx ved at man får
mødt og hørt kommende undervisere kan det i nogle tilfælde være ok at få dækket udgifter til
konferencer – også i udlandet. Det handler meget om hvorvidt det er i medlemmernes interesse og
de faglige konferencer er primært for selskaber, da sektioner handler om fagpolitik og kredse om
geografiske netværk.
KOMPETENCEUDVIKLING
 Hvis det er kompetenceudvikling, som handler om at være styrelsesmedlem (fx regnskab eller brug
af facebook til rekruttering) så kan det være hensigtsmæssigt. Psykologfaglig kompetenceudvikling
til et styrelsesmedlem bør i udgangspunktet ikke dækkes.
NETVÆRKSARRANGEMENTER
 Netværksarrangementer for medlemmer er ok, det kan sagtens være med deltagerbetaling.
KREDS, SEKTION, SELSKAB
 Der skal altid være noget psykologfagligt også ved en julefrokost. Men der kan godt være
forskellige regler fx med kredsens formål, som primært er netværk, hvorimod et selskab altid har et
fagligt formål.
LEDSAGERE
 Det er slet ikke ok.
TRANSPORT
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Sund fornuft og ordentlighed. Alle som laver frivilligt arbejde skal kunne få dækket rimelige udgifter
fx til FMK møder, et arrangement etc.
 Man kan i nødstilfælde tage en taxa, men aldrig på lange ruter. 1. klasse er i udgangspunktet ikke
ok. Det kan være ok at bruge egen bil, hvis offentlig transport er for bøvlet.
 Spørgsmålet er ’hvad er rimeligt’? Når der bruger meget tid på frivilligt arbejde skal det også være
frit hvilket transportmiddel der bruger. Fx ikke altid den billigste transport. Mht. fly er de fleksible
billetter nogle gange kun på 1. klasse, og så kan det være den bedste måde at planlægge på, da
billetten kan gives til anden ved afbud – men det bør der planlægges efter, da det ikke i altid er den
billigste løsning.
FORPLEJNING
 Ansvar og tillid til hinanden. Vi skal stå på mål for vores medlemmer på GF. Man må gerne spise
udmærket mad ind imellem, men ikke dyr gourmet eller fine vine. Diskussionen er vigtig i
styrelserne, fordi den øger bevidsthed om brug af foreningens midler.
 Vi står på mål overfor medlemmerne. Det er ikke i orden med dyre middage i styrelser.
HOTELOPHOLD
 Kredsene er lokalt forankret så her er ikke brug for hotel. For selskaberne kan det være anderledes
og der bør være samme principper som ved den store GF, at det er det billigste.
EKSEMPLER PÅ TVIVL
 Opmærksomhed på, at det ikke er tilladt at købe udstyr som projekter eller andet it udstyr. Det er
heller ikke muligt at købe særlige programmer.
 Selvfølgelig skal man kunne holde en sommerfest og en julefrokost. Men det skal være rimeligt, og
det skal være proportionelt i forhold til budgettet.
Ad 3. Status på arbejdet på Etik området, Eva Secher Mathiasen gav kort orienterende status:
 Advokatundersøgelsen er færdig og BM vil nu inddrage komiteen for etik i forhold til iværksættelse
af proces i forhold til, hvad undersøgelsen betyder fremadrettet.
 Bestyrelsen har bedt om at få lavet et udkast til, hvordan der kan sagsbehandles i mellemtiden, så
der kan tages stilling til, om bestyrelsens behandling af sager kan genoptages.
Ad 4. Status på opgradering af medlemssystemet M4 og de fordele det vil give for decentrale enheders
medlemsadministration, Ole Anders Nielsen fra sekretariatet gav status
 Opgradering vil give mulighed for streaming fra lokale 2A. Man vil kunne opnå forbindelse via et
link fra en almindelig browser både fra ind‐ og udland.
 Sekretariatet vil undersøge procedure for indhentelse af samtykke i forbindelse med tilmelding til
arrangementer som streames.
 Så snart bestyrelsen har godkendt indstillingen i november vil implementeringen af streaming finde
sted. Ole Anders Nielsen medgav, at det forhåbentligt ville blive i første kvartal af 2020.
 Opgradering af medlemssystemet betyder også, at det fremadrettet er muligt at tilmelde sig og
afmelde sig en decentral enhed online. Opkrævning af kontingent samt rykkere vil også finde sted
indenfor medlemssystemet. EAN fakturering kommer også som mulighed.
 Fra deltagere lød et behov om at oprette flere funktionsmails til styrelsesmedlemmer. Dette vil Ole
Anders Nielsen undersøge.
 Fra deltagerne lød at netværksrum i medlemssystemet er tunge og ikke fungerer efter hensigten.
 Fremadrettet vil det også være sådan at decentrale enheder opretter deres kurser i systemet så
medlemmer kan melde sig til disse ligesom ved foreningens centrale kurser.
 FMK tilkendegav glæde for de muligheder som opgradering af medlemssystemet vil betyde
Eva Secher Mathiasen takkede for et godt møde og bød deltagere af FMK til en let anretning i foreningens
kantine
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