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Det skarpe hjørne
LEDER
Det var under materielt trange vilkår, men også på et fagligt stærkt engageret grundlag, vores forening blev født
for nu 50 år siden. Psykologerne – så få der end var – ønskede respekt om uddannelsen og faget og søgte straks at
udvikle muligheder på arbejdsmarkedet.
Hvad vi i Dansk Psykolog Forening fejrer nu, er ikke så
meget det femtal og det nul, der gør dagen rund, men at
det gennem års sejt og udholdende arbejde i foreningen er
lykkedes at gennemføre pionerernes målsætninger. Til tider fremmet af samfundsøkonomiske konjunkturer, til andre tider hæmmet af stramningstider. Men altid skubbet af
en særlig viljekraft i foreningen.
Vi er med det afsæt nået dertil, hvor psykologien og psykologernes arbejdsområder er synlige i medierne, samfundsdebatten og hos menigmand i en udstrækning, vi aldrig har oplevet tidligere. Stadig er der dog (heldigvis)
nye muligheder og nye erkendelser at gøre sig fagligt og
organisatorisk.
Foreningens aktive arbejde for medlemmernes økonomiske interesser er fortsat et alfa og omega. Det samme er
det, at foreningen er basis for psykologstandens samhørighed og den udviklende faglige dialog.
I dag er vi reelt én fagforening for psykologer i Danmark. Sådan var det ikke for bare fem år siden. Det har
ikke alene gjort os til en større, men også til en styrket forening.
I den lange udviklingsproces har Dansk Psykolog Forening også fået placeret sig som en organisation i et væsentligt og formaliseret samarbejde i ind- og udland med
andre organisationer og fagforeninger. Det gælder både
inden for den akademiske verden og over for alle vores
naturlige samarbejdspartnere på arbejdspladsen. Uden

disse samarbejdsrelationer og forhandlingsfællesskaber
kan foreningen vanskeligt befordre psykologernes og fagets vilkår på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet i det hele taget.
Hvor afgørende en betydning fællesskabet – det i foreningen og det mellem psykologerne og deres omverden –
end har haft for psykologiens anerkendelse og centrale
placering, så kan vi umuligt forbigå den indsats, som en
række enkeltpersoner har ydet.
Enhver dansk psykolog vil uden tøven kunne nævne et
antal fagfæller, der enten gennem mange års sejt træk eller
gennem åbenbare ryk har bragt os alle videre. Mange af
pionererne lever heldigvis stadig og må ved fejringen af
dette skarpe hjørne glæde sig over de synlige resultater af
deres arbejde. Andre er døde, men kan da forhåbentlig fra
deres elysium se efterkommerne bygge videre på det fundament, de støbte. Er man mindre stærk i troen, da må
man slå fast: Vi andre kan se det!
Med nærværende jubilæumsnummer af vores foreningsblad Psykolog Nyt skal der derfor lyde en tak til alle
vores mange samarbejdspartnere for med- og modspil
gennem årene.
I forhold til psykologien sender vi også en tak til vores
broderorganisationer i Norden og Europa, hvor fremtidsperspektiverne trives side om side med fagets nostalgi. Ikke alt, som er nyt, er godt – om end det kan være nødvendigt eller led i en udviklingsproces.
Dansk Psykolog Forening er summen af den samlede
indsats, gjort gennem nu 50 år. Vi skylder en hjertelig tak
til alle dem, der gennem et stort arbejde som tillidsrepræsentanter, i bestyrelse, udvalg, decentrale organer eller på
anden vis har bidraget til summen.
Johanne Bratbo
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50 år:
Til lykke!

Dansk Psykolog Forening

JUBILÆUM Af Hans Weltzer og Jørgen Carl

er et midsommerbarn. Den 23. juni 1947 gik 30 nyudklækkede
cand.psych.’er – en helt ny art – nærmest direkte
fra eksamensbordet på Københavns Universitet
til Skolepsykologisk Kontor på Nørregade 37 og
holdt stiftende generalforsamling. Og så stod
den på kombineret sankthans-, eksamens- og
foreningsfest ved Furesøen til den sommerlyse
morgen.
Feststemningen har naturligvis ikke kunnet
holde uafbrudt i 50 år. Men med de knubs og blå
mærker både psykologerne og foreningen har
fået i årene, har ungdoms- og voksenårene alligevel budt på flest glæder. Anerkendelse og
vækst, for at nævne eksempler.
I det omgivende samfund kan man være
skeptisk og spørge sig selv, om fremgang for
psykologerne er noget at råbe hurra for. Det
spørgsmål rummer nærværende nummer af
Psykolog Nyt flere svar på.

Men bladet bekender sig også til det grundsynspunkt, at når der skal festes, så skal der
festes. Og at et 50-års jubilæum ikke kun skal
markeres, men også fejres. Derfor har vi åbnet
lidt for sluserne og malet bladet i friske farver. I
1972 glemte Psykolog Nyt 25-års jubilæet. I 1997
har vi husket at lave et jubilæumsnummer.
50 år er et historisk forløb opdelt i mange små
ryk. Årti for årti har vi dækket et stykke danmarkshistorie ind set med vores egne briller:
Hvad var det for epoker, psykologien virkede i?
Vi har bedt seks psykologer, som tilsammen
spænder over hele perioden, om at give deres
bud. Hertil kommer et „Hvor står vi nu?“ over
foreningen, som Dansk Psykolog Forenings formand Johanne Bratbo lægger pen til.
Til lykke til alle, der gennem de 50 år har haft
gavn af psykologernes virke. Til lykke til psykologerne selv og deres forening!
Hans Weltzer er ansv. redaktør.
Jørgen Carl er daglig redaktør.

Mødt med

usikkerhed
1940erne Af redaktør Jørgen Carl

Fyrrernes anden halvdel v a r
perioden, hvor Danmark kom på fode
igen efter den tyske besættelse. Fra 4.
maj 1945 og årtiet ud fylder markante
begivenheder det historiske billede
ud: retsopgøret, pengeombytningen,
båden med de første bananer, den
gamle konges død, guldpigerne fra
OL i 1948...
Blandt disse og andre bemærkelsesværdige emner svæver temmelig
uset et historisk fnug, som imidlertid
danske psykologer og deres forening
omfatter med speciel interesse: Danmarks første „rigtige“ psykologer, sådan i moderne forstand, tager eksamen i 1947. Uddannelsen til cand.
psych. var blevet etableret på Københavns Universitet i 1944 på et tidspunkt, hvor alle ellers havde andet at
spekulere på.
Danmark stod således ikke ligefrem med spændte forventninger, da
den ny faggruppe dukkede op. Og
Karen Berntsen, der året efter dimitterede fra hold 2, mindes heller ingen
begejstring i „kollegernes“ lejr.
- I de første år savnede vi totalt anerkendelse i de akademiske kredse.
Her blev vi betegnet som „treårige
eftermiddagsstuderende“, hvad der
for så vidt var rigtigt nok. Men på
seks ugentlige eftermiddage – lørdag
var inklusive dengang – havde vi 18
timers forelæsninger og øvelser. Det
var et helt fuldtidsstudium på højde
med så mange andre.
- Den noget ringeagtende attitude
over for psykologerne ytrede sig på
flere måder. Efterhånden blev man jo

opmærksomme på os inden for hospitalsvæsenet, men det var standard,
at lægerne ønskede at ansætte psykologerne som en slags særligt kvalificerede sekretærer. Og vi skulle hen
omkring 1960, før anerkendelsen
kom og med den en løn på niveau
med de andre akademikere, fortæller
Karen Berntsen, der som Dansk Psykolog Forenings formand i 1957-62
var med til at trække i de rigtige tråde.

Verden åbner sig
Her i begyndelsen blev psykologerne
i det hele taget mødt med usikkerhed,
for hvad var det for nogen, dem der
sådan kunne kigge tværs gennem
folk? Kun inden for skolevæsenet,
hvor der var mange års erfaringer
med læreruddannede „skolepsykologer“, vidste man, hvilken vare universitetet nu var leveringsdygtigt i.
Og kun langsomt trængte denne viden ud til fx hospitaler og militær –
godt hjulpet på vej af foreningen.
- På vore nye arbejdspladser skulle
vi også selv finde en plads. Men vi
havde i disse pionérår den fordel, at
psykologerne var en lille flok, hvor
alle kendte alle. Så der var let adgang
til at lære af hinanden og søge råd.
- Samtidig vendte vi blikket udad,
frem for alt til Norge og Sverige. Det
nordiske samarbejde oplevede på alle
områder en kraftig opblussen i årene
efter krigen, alle længtes ud, og så
tidligt som i 1947 blev den første nordiske psykologkongres afholdt i Oslo. Jeg var selv med, ligesom måske
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KAREN BERNTSEN

hundrede andre nordiske psykologer
eller psykologistuderende. Her fandt
man ud af, at de i de andre lande også
måtte famle sig lidt frem, både i Norge, hvis studium mindede meget om
vores, og i Sverige, hvor uddannelsen
var mere videnskabeligt-teoretisk anlagt.

Det enkelte menneske
Karen Berntsen selv var en af de få
psykologer i disse første år, der ikke
kom til skolevæsenet. Hun kom i stedet til fængselsvæsenet – karakteristisk nok på baggrund af en tidligere
ansættelse som sekretær (!) på forvaringsanstalten i Herstedvester.
Som psykolog fik hun henvist fanger, der havde psykiske problemer.
Jobbet bestod i samtaler og rådgivning. Hvad det skulle bruges til? Det
var der aldrig nogen, der spurgte om,
griner Karen Berntsen.
- Indfaldsvinklen var her i begyndelsen meget social, hvad der passede mig udmærket. Jeg havde afgjort
valgt psykologien for at „have med
mennesker at gøre“, som det jo hedder.
- Man kunne godt tro, at vi, som
kom ud at virke lige efter krigen, havde en ideologisk tilgang til vores job.
At vi skulle ud at frelse menneskeheden. Sådan husker jeg det ikke. For
mit eget vedkommende var det det
enkelte menneske, jeg ville prøve at
hjælpe til en bedre tilværelse. I det
lange løb kunne det måske medvirke
til at skabe et bedre samfund med
færre tabere. En drøm, der dog ikke
skulle gå i opfyldelse.
- Men spændende tider var det, med
mange udfordringer, glæder og skuffelser, sammenfatter Karen Berntsen.
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SKOLEN
for livet
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REIMER JENSEN

1950erne Af redaktør Jørgen Carl

Pas endelig på! „Den sorte skole“ –
det var ikke den i 1950’erne. Det bedrøvelige signalement af skolen med
det afgrænsede menneskesyn, Deformer, retstillinger, katederundervisning, remser, salmevers og tæv, tæv
og atter tæv, hører tidligere årtider til.
Allerede i 1920’erne og 30’erne var
stærke skikkelser inden for pædagogikken kommet på banen, og de fik
sat sig varige spor. Da vi skrev 1950,
var opgøret med indlæring for enhver pris – herunder elevens – i vidt
omfang trængt igennem til klasselokalerne.
Vidner til og deltagere i den spændende udvikling var skolepsykologerne. Oprindelig lærere med en
smule psykologisk overbygning på
deres uddannelse, siden 1947 lærere
med en regulær kandidateksamen i
psykologi fra Københavns Universitet. Reimer Jensen var med fra første
færd.
- Jeg var lærer og ville gerne være
en bedre lærer. Derfor blev jeg psykolog, lyder hans forklaring.
- På det første hold, der blev færdige, var vi 37. Og vi havde næsten alle
valgt faget for siden at fungere inden
for skoleområdet. Ja, jeg tør godt sige,
at den ny uddannelse var skabt for at
imødekomme behovene fra skolen.

dieophold. - Strømningerne bestod
eksempelvis i et langt bredere syn på
børns læseproblemer eller mere generelle indlæringsvanskeligheder. Nu
begyndte man at se bag om problemerne og forstå, hvilken betydning
børnenes opvækstvilkår og miljøet
hjemme kunne have for, hvordan de
klarede sig i skolen. Særundervisning
var måske ikke løsningen, hvis det reelle problem lå i, at barnets forældre
var ved at blive skilt!
- Samtidig var skolen dog stadig,
hvad vi vil opfatte som gammeldags,
siger Reimer Jensen. Den var resultateller præstationsorienteret, og skolepsykologernes arbejde hvilede på
den præmis. Det var testenes og intelligensopgavernes tid, og hvor man
senere gik langt i retning af enhedsskole og integration, bidrog dengang
psykologerne til den almindelige opsplitning.
- De svage børn blev psykologisk
rubriceret og udskilt: til læseklasser,
hjælpeklasser, i svære tilfælde måske
til åndssvageforsorgen. Filosofien var,
at vi ved at differentiere kunne yde
den bedste hjælp. Det tror jeg også, vi
gjorde. Men selvfølgelig var vi i en vis
udstrækning også med til at cementere forskellene mellem de velfungerende og de dårligt fungerende.

Den delte skole

Problemløsere

1950’erne blev årtiet, hvor nye strømninger trængte ud til skolepsykologien. De blev båret af vinde fra udlandet, ikke mindst USA, hvor Reimer
Jensen da også kom på et etårigt stu-

Det var også i disse år, at psykologien
så småt begyndte at brede sig til andre felter. Netop børneområdet var en
slags murbrækker, blandt andet i
kraft af Universitetets børnepsykolo-

giske klinik, der netop åbnede i 1950.
Efter udenlandsk model havde man
her indrettet et observationsrum med
en sandkasse. Mens børnene legede,
sad psykologen med sin blok og gjorde notater.
Sin dynamik hentede psykologien
stadig i de nye kandidaters engagement og mod på at afprøve nye felter.
Som i det tidligere årti stadig mest inden for hospitals- og militærvæsenet
– men skolen frem for alt. Den kliniske psykologi var endnu i sin vorden.
De første, som havde søgt optagelse på den ny uddannelse, var blevet
tudet ørerne fulde om, at det kunne
blive svært at finde arbejde. 1950’erne
viste tværtimod, at der blev stigende
brug for psykologer, ikke mindst vest
for Storebælt. Først i 1968 blev dette
problem afhjulpet med etableringen
af psykologistudiet på Aarhus Universitet.
- I modsætning til, hvad mange
tror, var 1950’erne for os et dynamisk
årti, fastslår Reimer Jensen. Økonomisk trængt, ganske vist, men med
muligheder. Vi blev også regnet for at
være en slags problemløsere, fordi vi
så utraditionelt på ting, der havde
været gældende fra Gorm den Gamles tid. Usikkerhed blev vi dog stadig
mødt af, og nogle mente vel, at vi var
for radikale...
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En

(s)yndig
tid

STEN HEGELER

1960ERNE Af journalist Eva Baré

„Jeg vil græde for

hver l5-årig, der
har haft seksuelt samkvem“. (Skolelæge Gunnar Nielsen om pessar til
skolepiger.) „Sæt hegn om Deres datter“. (Psykiateren Thorkild Vanggard
om seksualoplysning.)
Ovenstående statements er fra årene l963 og l964. År, hvor familien
Danmark for det meste bestod af kernefamilier, som i hobetal flyttede til
sovebyer, hvor mor fik et fint køkken
og fællesvaskeri og far fik en bil. År
med økonomisk fremgang. Hvor
kvindernes andel i arbejdsstyrken på
syv år (1960-67) voksede med 36 procent, og hvor danskernes samlivsproblemer blev løst med Theodor van de
Veldes „Det fuldkomne ægteskab“ og
Henry Olsens „En læges vejledning“.
Kønslivet var lægernes domæne.
Og en uomtvistelig sandhed var det,
ifølge samme, at modne kvinder fik
skedeorgasmer, mens umodne fik clitorisorgasmer. Derimod var psykologerne stort set usynlige, i hvert fald i
almindelige danskeres begrebsverden. De sad for det meste i hospitalsregi eller som skolepsykologer.
Freud blev læst i smug, også af psykologerne, og om sex vidste de intet.
Gjorde de det alligevel, så holdt de
deres kæft, indtil en af dem alligevel
tog bladet fra munden. Og rykkede
det lille land en lille smule. Derom vil
der altid være delte meninger...

Sexbrevkasserne
I 1961 havde psykologen Sten Hegeler sammen med sin kone Inge skrevet bogen „Kærlighedens ABZ“, et

radikalt opgør med tidligere tiders
lægelige seksualvejledninger. Bogen
blev meget blandet modtaget, elsket
af mange, hadet af lige så mange og
også anmeldt for pornografi.
Men alligevel var den med til at gøre begrebet „psykologer“ synligt for
den brede befolkning. På en anden
måde og i et andet regi end det vedtagne, men synlige trods alt.
- Egentlig begyndte Inge og jeg som
brevkasseredaktører på ugebladet
Femina. Brevkassen skulle kun være
almindelig psykologisk rådgivning,
men folk skrev i stedet til os om seksuelle problemer, og vi svarede på
dem, husker Sten Hegeler.
Parret blev fyret fra Femina af samme årsag, men året efter ansat på Ekstra Bladets brevkasse, hvor det samme skete.
- Folk spurgte om sex, og vi svarede. Men vi var sådan set ikke initiativtagerne, vi var der blot på det rigtige tidspunkt, mener Sten Hegeler.
- Vi plukkede en frugt, som var moden, og moden var den som et produkt af tiden. I opgangstider bliver
menneskers tolerance større, angsten
bliver mindre, og lysten til at turde
eksperimentere bliver friere. Modsat i
nedgangstider, hvor folk besynger
Gud, konge og fædreland – og ønsker
mere politi på gaderne!
Hegelerne kendte deres besøgelsestid, men måtte også lægge ryg til meget, fx at blive beskyldt at plædere for
den ultimativt fri kærlighed.
- Men det gjorde vi aldrig, siger
Sten Hegeler. Vi skrev om det, man

ikke havde turdet tale om før, tog en
masse tabuer op og blotlagde dem.
Men vi moraliserede ikke, og det var
det nye. At det at være normal – var
normalt, fordi det normale havde vide rammer.

Ugleset i egne rækker
Selv om Inge og Sten var en succes
blandt de brede masser, var holdningerne til deres af-tabuisering, såvel
blandt deres egne som blandt andre
fagfolk, dog en ganske anden. I mange år forsøgte Sten Hegeler at få Sexologi ind på psykologistudiet, men det
lykkedes først efter ungdomsoprøret
i l968 og da kun som frivilligt fag. „Vi
har da heller ikke haltes, blindes og
døves psykologi som fag.” Sådan lød
et af argumenterne fra datidens professorvælde.
Den dag i dag er der stadig delte
meninger om, i hvis regi kærlighedslivets problemer hører hjemme. Og
selv mener Sten Hegeler også, at kun
lidt af 1960’ernes af-tabuisering har
overlevet til i dag.
For nylig holdt han foredrag om
sex for 2000 unge marinesoldater, og
dér var meldingen klar: Kvinder med
mange seksuelle erfaringer må finde
sig nogle andre at blive gift med.
Men indimellem får han også breve, hvor ordlyden er: „Du gjorde noget godt for min mands og mit seksualliv. Tak for det.“
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Moralisternes

årti
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FINN EJNAR MADSEN

1970ERNE Af journalist Iben Danielsen

1970’erne – ja, det

årti, Finn Ejnar
Madsen helst vil bevidne, begynder i
1968 og slutter i 1978 – var årtiet, hvor
man mente, at det nyttede. Hvor man
troede på fremtiden.
- Vi troede, at verden blev stadig
mere menneskelig. Dengang var vi
klart humanistisk indstillet. Mennesket udvikles, fordi vi flytter grænser.
Handling giver forvandling. Det ordspil er ikke en ren flovse. Men det var
let at have denne vilje, fordi der var et
muligt perspektiv i det. Den forventning er faldet helt på røven. I dag arbejder vi ikke med andet for øje end
at opnå personlig kompetence, der giver mere arbejde eller et løntillæg.
- Dengang turde vi også forholde os
moralsk til tingene. Det var vigtigt at
tage et indre udgangspunkt, altså her
står jeg over for en kaotisk verden og
opkaster mig til dommer. Dengang
kunne du ikke få skovlen under en
mand ved at kalde ham moralist. Han
ville sige: Hvad ellers, hvad er alternativet?
- I dag forventer arbejdsgiverne en
udefineret saglighed, hvor du skal leve op til arbejdets krav og ikke udvikle det arbejde. Jeg ved ikke, hvornår
jeg sidst har hørt om en arbejdsgiver,
der tager nye medarbejdere ind som
en udfordring.

Tre tendenser
Når Finn Ejnar Madsen bliver spurgt
om forholdet mellem psykologien og
samfundet i 1970’erne, så fremhæver
han tre tendenser.
- Vi bestræbte os på at skabe en psy-

kologi i arbejderklassens interesse,
uden stigmatisering og manipulation. Vi arbejdede desuden for at skabe
en materialistisk psykologi, der handlede om mennesket og dets liv. Mennesker er ikke a-historiske. Vi er skabt af
og i en verden, ikke blot som ofre for
en større skæbne, men som handlende individer.
- Studenteroprøret i Frankrig handlede om det samme. Der ville man
nedlægge psykologistudiet og læse
sociologi, fordi man respekterede den
sociale determinans i alle mennesker.
- Det tredje tidstypiske var interessen for psykologens egen personlige
frigørelse. Psykologen skulle ikke lade sin egen frustrerede eksistens gå
ud over andre. Du må frigøre dig selv,
før du kan frigøre andre. Hvis du accepterer for stor personlig undertrykkelse, kan du heller ikke være andre
til nogen hjælp. Det var baggrunden.

Studiegæld
Finn Ejnar Madsen glæder sig over, at
Studiegældsrådgivningen, efter den
megen virak og helt relevante ballade
dengang, stadig eksisterer.
- Fordomsrigdommen var slående i
den debat. Den perspektiverede vores
protest. Vi var nødt til at gå frigørende til værks, hvis vi ikke bare ville acceptere et lille borgerligt snusfornuftigt mønster som udgangspunkt for
vores psykologiske praksis i samfundet.
Grundlaget i disse tendenser for
psykologien og samfundet er Finn Ejnar Madsen ikke gået på kompromis

med i 1997. - Der skal faneme ikke
ændres noget ved dem, mener han.

Relevant utilfredshed
Psykologens rolle ændredes i de år,
først og fremmest fordi der var ti gange så mange af dem. Og arbejdsløsheden blev et begreb, psykologer måtte
forholde sig til.
I 1970’erne var Finn Ejnar Madsens
plads i livet på Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium. I
dag er han ikke fristet til at engagere
sig i uddannelsen af psykologer igen.
Selv om han er pessimistisk, er han
dog ikke ligeglad og kan spore en lille, men relevant utilfredshed og en
oprørsvilje, som måske kan blive vigtig.
- Ung arbejdskraft bliver en mangelvare, og så bliver den noget værd.
Det var uacceptabelt i 1968 at være en
arbejdsrobot, og det bliver det også i
år 2010. De unge vil ikke bare vælge
mellem at være en arbejdsrobot eller
kasseret og arbejdsløs som i dag.
- Flere udtrykker ønske om at leve
et liv med bedre tid til at være menneske. Det er jo fuldkommen muligt,
hvis en veluddannet ungdom viser
nogle veje og åbner nogle sluser. Det
fordrer, at psykologer i de kommende
år ikke er så undertrykkende og repressive over for de frigørelsestendenser, der dukker op blandt deres
egne unge.
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Det er en

kold tid...

BENTE ØRUM

1980ERNE Af redaktør Jørgen Carl

Om man kunne lide

det eller ej,
så bragte 1980’erne helt nye tider med
sig. Mange af forandringerne var af
dybt ideologisk karakter – nok skabt
af politiske muligheder i Folketinget,
men også rodfæstet i et befolkningsflertals ønske om kursændringer. Det
var trods alt ikke de skiftende regeringer, der fik unge mennesker til at
gå kortklippet og bære slips!
I 1980’erne blev de første skiver
skåret af Danmarks gæld til udlandet
og grundlaget skabt for en sund
samfundsøkonomi. Men i samme
sparsommelige årti rodfæstede en
række ubehagelige problemer sig.
- Arbejdsløsheden kom, og det var
for at blive. Vi fik et helt nyt begreb:
ungdomsarbejdsløshed, hvor samfundet reelt skrottede store dele af de
unge, lyder psykolog Bente Ørums
karakteristik af den ny tendens.
- Ordet ‘marginalisering’ dækker
mange fænomener i epoken. Også
dem, der har mere positive vinkler.
Man havde fx længe talt om at give
nedslidte ældre mulighed for at trække sig tidligere ud af arbejdsmarkedet
og indførte så efterlønnen. Fint nok.
Men deri lå også en kassation af de
ældre medarbejdere, som i stigende
tal blev presset ud af arbejdspladsen.

Den sidste rebel
Det var en broget tid, hvor hellige køer blev slagtet, men hvor der ikke altid var noget nyt og bedre til at tage
over. Inden for psykologernes domæne mærkede man det blandt andet
ved, at de psykiatriske sengepladser

blev nedlagt i stor stil, uden at man
lokalt havde noget beredskab. Hjemkommunerne anede ofte slet ikke, at
de havde patienterne.
Men forandringerne var også af en
anden karakter, sådan som Bente
Ørum registrerede det i sin formandstid i Dansk Psykolog Forening
i anden halvdel af 1980’erne:
- På den historiske scene var Muren
faldet og venstrefløjen under opløsning. Sidst i 1980’erne var den sidste
rebel død. Jeg kan huske, hvor trist
jeg blev, da jeg som formand skulle
modtage de nye kandidater i foreningen og for første gang oplevede ikke
at blive skældt ud. Hvor skulle fornyelsen så komme fra? Men det var kendetegnende, at oprøret mod autoriteterne var holdt op, siger Bente Ørum.
Det var på samme tid, mange psykologer tog de forkætrede lederstillinger og selv blev autoriteter.
- Samtidig ebbede også det seksuelle sjov ud. Det var blevet AIDS’ens
tidsalder.

Psykologi og
dobbelthed
Måske kan det ses som et opløftende
tegn, at psykologerne var ved at blive
„stuefæhige“, og at gamle dages noget famlende holdning til, hvad man
skulle bruge dem til, lakkede mod enden. Universiteterne uddannede mellem 200 og 300 cand.psych.’er om
året. Til trods for det høje antal blev
næsten alle opslugt af arbejdsmarkedet. Ledigheden lå i hele perioden
konstant på omkring 400.

- Det var frem for alt i kommunerne, man kaldte på psykologerne, og
det er indlysende, at det ikke var for
sjovs skyld, mener Bente Ørum.
- Psykologerne blev ikke mindst
ansat i socialforvaltningerne og det i
stadig bredere jobtyper, sådan som
udviklingen hele tiden har været.
- Overalt i samfundet var det holdningen, at børnene i hvert fald ikke
måtte have det skidt, selv om der var
problemer på så mange andre leder.
Den øgede bevidsthed om børnenes
tarv havde imidlertid noget af den
samme dobbelthed i sig, som vi ser på
andre områder: Det var billigere at
bruge psykologer til at yde familierne
hjælp end at sende børnene på institution. Ligesom det var billigere at
praktisere politikken om, at „ældre
har bedst af at blive i eget hjem“ end
at skaffe dem plejehjemspladser.
- Det var økonomien, der styrede –
til en vis grad også, hvor psykologerne kom til at arbejde.
Men ellers var 1980’erne også årtiet, hvor privatpraksis-området tog
hul på sin store opblomstring. I 1980
havde måske en snes psykologer deres egen praksis. Ti år senere var antallet mere end tidoblet. Det blev en
tendens, der skulle accelerere yderligere. Ind i liberalismens årti.
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RAMMERNE

sprænges

VIBE STRØIER

1990ERNE Af redaktør Jørgen Carl

– Vi sprænger ikke kun

rammerne ved at gå ind på nye områder. Vi
påtager os også nye opgaver, der hvor
vi har været hele tiden. Og så er vi
blevet synlige i en grad, man ikke
skulle have troet mulig.
Der er selvbevidsthed på psykologstandens vegne, når organisationspsykolog Vibe Strøier skal give en karakteristik af vores eget årti og dermed redegøre for, hvor langt den moderne psykologi bragte dens udøvere
i løbet af et halvt århundrede. Endda
uden at inddrage det numeriske ‘outcome’: På 50 år er 37 psykologer blevet til knap 5.000.
De nye områder, Vibe Strøier refererer til, er først og sidst det private
erhvervsliv. Ved årtiets begyndelse
var mere end trefjerdedele af psykologerne ansat i det offentlige: på hospitalsafdelinger, i psykiatrien, i social- og sundhedsforvaltningerne, i
de pædagogisk-psykologiske rådgivninger, i behandlingsinstitutionerne, i
undervisningssektoren m.v. Her er de
også ansat i dag.
Men de har fået følgeskab af et eksplosivt voksende antal psykologer i
private virksomheder, i organisationer, i BST’er... Og af alle dem, der har
etableret egen praksis eller arbejder
som erhvervs- og organisationspsykologer. Fortsætter udviklingen århundredet ud, bliver der nærmest balance mellem de private og offentlige.

Nye kulturer
Vibe Strøier ser flere mulige forklaringer på den udvikling. En af

dem skyldes psykologerne selv: - Engang var vi så bundne af troen på én
lære. Vi klyngede os til en bestemt teori eller retning og var blinde for, at
fagets metoder kan tilpasses nye sammenhænge. Det er klart, at det var en
hindring for os i forhold til at skulle
agere i organisationer, der hele tiden
må være under omstilling.
- Nu er situationen den, sådan firkantet udtrykt, at vi kan se sammenhængen mellem vores teorier og
den ydre virkelighed. Og som sådan
er psykologerne blevet repræsentanter for evnen til at skabe udvikling.
Det udviklingsbehov, Vibe Strøier
sigter til, er selvfølgelig ikke opfundet inden for de seneste år. Men det
er, understreger hun, speedet kraftigt
op.
- Virksomheder fusionerer og må
ændre kultur. Virksomheder købes og
sælges og får nye ejere. Virksomheder
arbejder på tværs af sund og bælt og
landegrænser. Der tales flere sprog i
organisationen, folk har forskellige
etnisk baggrund. Hastigheden og
mængden af forandringer er voldsom. Så kan hverken ledelse eller
medarbejdere lade, som om intet er
hændt!

Fremadsyn
Som konsulent har Vibe Strøier et
særlig etisk ærinde, som også skal ses
i sammenhæng med, at dansk psykologi nu har nået manddomsårene:
- Vores fag har givet os en bred indsigt i, hvordan mennesker reagerer,
når de udsættes for kritiske påvirk-

ninger. I en tidsalder med fokus på de
menneskelige ressourcer er det udmærket, at eksterne konsulenter er
med til at afdække problemer og muligheder. Men det kan jo ikke nytte, at
virksomheden ligger i ruiner, når
konsulentvirksomheden har gjort sit
arbejde. Der mener jeg, at psykologer
har en etik, som forklarer, hvorfor vi
er så efterspurgt. Vi har en holdning
til, hvordan vores arbejde må bruges,
og hvordan det må præsenteres. Det
er et godt mål at have nået på 50 år.
1980’erne var bagudrettede, medens 1990’erne er fremadrettede, lyder et hurtigt bud på en forskel. Sidste årti skulle måle sig med 1960’erne
og alle det årtis muligheder. Vejrtrækningen er friere nu. Eller er Vibe Strøier bare en repræsentant for den blinde fremskridtstro?
- Nej, jeg lukker ikke øjnene for de
mange sociale problemer, for C-holdet, for „restgrupperne“. Men set
med psykologøjne anskuer jeg problemerne med en vis optimisme. Flere psykologer er jo ikke et entydigt
tegn på, at mennesker får det dårligere, men på, at mennesker i krise nu
har fået en kvalificeret faggruppe at
søge hjælp hos. Nogle vil mene, det er
lappeløsninger. Selv er jeg mere håbefuld.
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EN MODERNE

fagfore

D

ansk Psykolog Forening fylder 50 år den 23.
juni 1997. Et stort til lykke
til alle medlemmerne!
I et menneskeliv er det
halve sekel ofte identificeret med lidt blandede følelser ved ens egen „modning“. Man runder det
skarpe hjørne – forude
venter nu kun aldringen.
Helt sådan er betingelserne og associationerne
ikke, når der som her er tale om en organisation, der
fejrer fødselsdag. Set med
arbejdsmarkedets historiske briller er vores fagforening stadig en meget ung
(stands)forening, og der
må være masser af kraft og
saft til at forsætte udviklingen af medlemsdemokratiet og organisationen.
Vi har ændret og tillempet regelsættet for foreningen i stort og småt på de
forgangne 50 års generalforsamlinger, og også disse
ændringer afspejler, at både arbejdsmarkedet, samfundsforholdene og vores
foreningskultur naturligt
har ændret sig langs ad vejen.

Vækst
Dansk Psykolog Forening
voksede frem af behovet
for fagligt netværk, lyst til
eksperimenter og kampånd i forhold til psykologi-

I 1990’erne er tid blevet
en kostbar faktor for alle,
og det kræver servicering
at nå alle gøremål.
en, baseret på frivillig arbejdskraft hos medlemmerne og igennem de fleste år i små kår.
I dag har foreningen
vokset sig stor, har fået et
stort hus i Københavns
grønne centrum og et stort
sekretariat. Medlemmernes frivillige indsats spiller fortsat en helt afgørende rolle i forhold til det
fagpolitiske og faglige indhold i dagligdagen. Og
dog er meget ændret – også i medlemmernes forventninger.
I 1990’erne er tid blevet
en kostbar faktor for alle,
og det kræver servicering
at nå alle gøremål. Nogle
medlemmer vil nu hellere
betale sig fra at opnå denne betjening, andre vil gerne holde fast i en mere kollektiv profil. Sådan er der
mange interessesammenstød og nok også en økonomisk polarisering.
Ingen udvikling som
den, foreningen gennemløber, kan undgå at skabe dilemmaer eller foregå gnidningsfrit. Vi har oplevet

faglig og politisk vildskab
og lidenskab, brydninger,
udbrydning og forsoninger.

På to ben
Da foreningen blev stiftet
for 50 år siden, blev der
formuleret både et kortsigtet og et langsigtet mål. På
kort sigt var det væsentligt
at skabe respekt om psykologer som rigtige akademikere og skabe respekt
om psykologers kunnen.
På lang sigt var målet på
den baggrund at udvide
arbejdsområderne for psykologer – inden for det offentlige. Skolepsykologien
var dengang basen og den
kliniske psykologi et område til erobring og udforskning.
Dengang kendte alle
medlemmer hinanden som
enten kolleger eller tidligere studiekammerater. Og
bladet var der, dengang
som nu, til at styrke det
faglige fællesskab.
Af Dansk Psykolog Forenings nuværende vedtægter fremgår det, at for-

eningen har tre hovedformål: at varetage medlemmernes interesser af faglig
og økonomisk art, at fremme interessen for psykologien og medvirke til at
styrke teori og praksis, og
endelig at fremme
samarbejdet og forståelsen
mellem psykologer og andre fag.
Dansk Psykolog Forening skal altså både udøve sit virke som en fagforening og som en faglig forening – billedligt talt være
en forening, der skal gå på
to ben og deler sol og vind
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ning

JUBILÆUM Af Johanne Bratbo Fotos: Billedhuset
lige i prioriteringen af
opgaverne. Vi må ikke ikke skræve mere, end bukserne kan holde til, men
skal på den anden side bevæge benene, så vi kommer frem i godt tempo.

Flere grupper
I dag kender vi bestemt ikke alle hinanden; foreningen er vokset eksplosivt i
det sidste tiår, og medlemstallet er stærkt på vej
mod 5.000. Og pejlingen

imod det offentlige arbejdsmarked har ændret
sig drastisk.
Fra slutningen af
1980’erne kom det liberale
område for alvor på Dansk
Psykolog Forenings landkort og andrager nu 30-40
procent af de færdiguddannede medlemmer.
I 1980’erne kæmpede vi
med en massiv arbejdsløshed. Dette billede har ændret sig radikalt i løbet af
1990’erne, og aktuelt har

vi den laveste ledighedsprocent hidtil. Om end vi
ikke har fuld beskæftigelse, er vi reelt godt på vej
hertil.
Studentermedlemmerne
har spillet en skiftende rolle i foreningen, men nu er
tendensen tydelig, at mange studerende indmelder
sig. Gruppen udgør således 10-15 procent af medlemsskaren.
Skolepsykologerne har
foreningsmæssigt ført en

omtumlet tilværelse. Engang udgjorde de Dansk
Psykolog Forenings fundament. Siden blev de ikke
regnet for „rigtige psykologer“ og fandt i stedet
plads i Danmarks Lærerforening. Netop ved jubilæumsårets begyndelse er
de så efter fælles aftale
vendt tilbage som medlemmer i Dansk Psykolog
Forening.
Vores medlemsblad Psykolog Nyt har fulgt med
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hele vejen fra græsrodsforening til professionel fagforening. Vejen har været
stenet, håb og fortvivlelse
har skiftevis præget bladets skæbne. Og dog har
bladet alligevel altid været
symbolet på medlemskab
af foreningen.
Da vi trådte ind i
1990’erne erkendte vi nødvendigheden af at få professionelle kræfter til at
håndtere bladet, og siden
er det gået fremad. Faktisk
har det aldrig været bedre
end nu!

Psykologloven
Der er ej heller længere nogen, der som tidligere betvivler vores naturlige
plads i de akademiske
cirkler og forhandlingsfællesskaber. Samtidig har
vi stadig friheden til på
det faglige plan at samarbejde med andre faggrupper og foreninger. Der,
hvor det daglige psykologarbejde udfolder sig, kan
man nemlig ikke klare sig
langt med den akademiske
aura og træning alene.
Psykologfaget er som „i
gamle dage“ et spændende område, men den praktiske hverdag kalder på
stadig større udholdenhed
og kvalifikationsudvikling. Midt i ræset skal etikken fastholdes og signaler

om åbenhed udadtil kunne
honoreres.
Efter mange års ivrig
kamp blev det endelig i
1993 slut med, at alle og
enhver kunne kalde sig
psykolog. Nye klare linjer
opstod med vedtagelsen af
Psykologloven. Den giver
standen titelbeskyttelse og
mulighed for autorisationsbevis efter to års efteruddannelse. Og i 1995 blev
en forsøgsordning med sygesikringsdækning af kriseterapi gjort permanent.
Begge dele er vigtige
landvindinger, ja milepæle
for standen, men i virkeligheden endnu mere betydningsfulde for de mange mennesker, der har
brug for psykologhjælp.
De kan være trygge ved
etiketten i dag. Og de kan
– med de mangler, der end
er i sygesikringsaftalen –
glæde sig over en lettere
adgang til krisehjælp end
før.

Flere sandheder
Både menigmand og medier er optaget af psykologers virke som aldrig før.
Væksten begejstrer, bekymrer og provokerer på
én og samme gang. Betyder blomstringen i psykologernes arbejdsfelter, at
samfundet er i opløsning
og alle i krise? Eller er det

blot blevet mere tilladt at
søge hjælp for problemer i
livet, som mange også tidligere kæmpede med i
skjul? Er vi på vej mod
„amerikanske tilstande“,
hvor hver mand har sin terapeut, fordi de familienære netværk er gået tabt?
Eller har verden blot erkendt værdien af at interessere sig for psykens og
personlighedens mange facetter?
Ingen af disse spørgsmål
kan besvares med et klart
nej eller ja. Der er flere
sandheder. Men en videnskab om menneskers kontakt og handlen, tænkning,
oplevelse og følelser vil
naturligvis både i sin udøvelse og selvforståelse
være påvirket af væsentlige sociale og kulturelle
samfundsforandringer.
Vores ydelser vurderes
kritisk af klienter, samarbejdspartnere – og andre
faggrupper, der gerne vil
gøre os blandt andet den
terapeutiske rang stridig.
Brugerne af psykologer vil
gerne være med til at sætte
dagsordenen og rammen
for vores arbejde.

Uddannelse
Summen af alle disse
udviklingselementer og
medlemsbehov sætter deres klare præg på Dansk
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Psykolog Forenings aktive
hverdag.
Generalforsamlingen er
stadig foreningens demokratiske vartegn, men
mange ønsker nu en mere
sikker og bred repræsentation i vores organistionsstruktur. Generalforsamlingen er heller ikke længere det store trækplaster
og medlemsforum som
tidligere. Aktivitetsmønstret har ændret sig, og
mange medlemmer vælger
i stedet at engagere sig i
udvalgsarbejder eller gennem foreningens regioner,
sektioner og faglige selskaber.
Der er designet videreuddannelser inden for flere af psykologens praksisgrene, og antallet af kursustilbud i foreningens regi har været stødt stigende. Der er salg i uddannelse, for det at erhverve
kvalifikationer med bevis
og stempel er blevet et
krav. Nye psykologkandidater må indstille sig på,
at så snart den sidste karakter er faldet på universitetet, venter der nye udfordringer. „Dannelsen“
som psykolog er livslang!

Fagforening
Mange har spået fagforeningernes død – flere
gange. Selv om det er

svært at vurdere udviklingen på dette område, kan
vi i hvert fald her og nu
fastslå, at der er brug for
de faglige organisationer
til at støtte medlemmerne
i forhold til løn- og
ansættelsesforhold. Både
de offentlige og liberale arbejdsgivere satser på at tilpasse sig til markedsmekanismerne. I denne nødvendige, men vanskelige
proces har medarbejderne
brug for den tryghed, der
ligger i det faglige fællesskab. For medlemmerne er
foreningen ikke et ‘dem’,
men et ‘os’.
Den, der har noget ordentligt at sælge på rette
tid og sted, har gode indtjeningsmuligheder, og
tidligere tiders tilkæmpede kollektive overenskomster afløses mere og mere
af individuelle bedømmelser for at opnå tillæg. Fagforeningerne skal ikke
længere kun forhandle de
brede rammer, men også
kunne levere en god service til det enkelte medlem.
Den proces har længe
været undervejs i Dansk
Psykolog Forening, og sekretariatet er blevet stadig
dygtigere! Politisk bliver
opgaven at balancere de
individulle og solidariske
hensyn og at holde fast i

ikke bare lønniveauernes
betydning, men også et arbejdsmiljø, der fremmer
kvaliteten og arbejdsglæden hos psykologerne.
Netop fokus på betydningen af de menneskelige
ressourcer må være en naturlig indfaldsvinkel for
vores stand og forening.
Vi har også haft en anden principiel diskussion i
foreningen: Er vi fagforening for både ansatte og
ledere?
Også denne omstændighed deler vi med andre organisationer. Vi er nu nået
så langt, at der er accept
af, at lederne kan synliggøres i foreningen, og at
også denne gruppe har
brug for at opbygge faglige netværk og skaffe sig
faglig inspiration via foreningen.
Men som sagt er Dansk
Psykolog Forening mere
end en fagforening i traditionel forstand; vi er også
en faglig forening.
Det er spændende at være formand for foreningen
i en tid, hvor psykologernes arbejdsfelter breder sig
så meget ud, næsten eksplosivt i det sidste ti år
sammenlignet med historien i øvrigt. Medlemmernes
engagement bringer mange informationer og krav
til det daglige arbejde ind i

Der er designet videreuddannelser
inden for flere af psykologens praksisgrene,
og antallet af kursustilbud i
foreningens regi har været stødt stigende.
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foreningen. Også gennem
vores kontakter til andre
psykologforeninger i Norden og Europa samler vi
viden om tendenser og
perspektiver og forsøger
efter bedste evne at sætte
os spor i det fælles arbejde. Danmark er lille, og
der er behov for inspirationen udefra.

Retninger
På den hjemlige arena repræsenterer neuropsykologien måske den mest
markante retning både
forsknings- og metodemæssigt. Sammen med andre faggrupper herhjemme
har psykologerne for alvor
siden 1980’erne kastet sig
over studier af hjernen, og
forsøget på at forstå og beskrive menneskers tænkning, følelsesliv og handlen med dette udgangspunkt.
Psykologisk testning har
herigennem fået en vigtig
renæssance og genoptræningen er en landvinding
for klienterne.
Psykiatrien, og specielt
distriktspsykiatrien, har
psykologernes interesse og
nødvendigheden af dialogen med psykiaterne om
de rette behandlingsformer er ligeså aktuel i
dag som tidligere. Måske
er begge parter nået så

langt, at det ikke længere
hedder medicin eller samtale, men medicin og samtale?
Gerontopsykologerne
sætter fokus på de ældres
behov og udviklingsmuligheder. Med en voksende ældregruppe i samfundet er der mange, der
kunne få glæde af den indsats, hvis bare myndighederne er villige til at prioritere de dele af ældreplejen.
Også sundhedspsykologien er sat på dagsordenen, og diskussionerne om
psykosomatik og om de
psykiske kræfters betydning for fysisk helbredelse
eller forlænget levetid, når
man er alvorligt syg, rummer vigtige perspektiver

for vores forståelse af mennesket som særegent væsen. Selv lægerne erkender
i stigende omfang, at psykologernes behandlingstilbud er påkrævet til fx cancerpatienter.

Etik
Og så befinder vi os i øvrigt klart i terapiernes tidsalder. Aldrig har så mange
gået til psykologbehandling som nu.
Psykoanalysen og dens
afledte terapiformer har fået følgeskab af gestaltterapi, systemiske, kropsterapeutiske og kognitive
metoder – og mange flere.
Både offentligt ansatte og
vores store og voksende
gruppe af privatpraktiserende sidder inde med
mange erfaringer. Forhåbentlig kan vi på lidt længere sigt få sat en evaluering i gang, så viden om
metoder og måske nye teorier kan komme psykologstanden til gode.
1970’ernes interesse for
arbejdspsykologi, der for
en dels vedkommende udsprang af et politisk og
ideologisk engagement i
arbejdsklassens livsvilkår,
har ændret form. Mange
har valgt at bryde en lanse
som arbejdspsykologer i
bedriftssundhedstjenester.
Andre har kastet sig over

organisationspsykologien
og omsætter denne som
selvstændige konsulenter i
forhold til institutioner og
erhvervslivet, hvor de bidrager med personaleudvælgelse, organisationsanalyser og meget andet
spændende. Med den proces er også kommet fokus
på erhvervstestning og andre faggruppers ukritiske
og til tider manipulerende
hugst på psykologiske metodikker. En kamp for videnskabelighed og redelighed – kort sagt: etik –
over for klienterne har både medlemmernes og foreningens aktive interesse
på dette område.

De sårbare
Med alt det nye har det i
nogle år været lidt for nedadgående med foreningens profilering af de gamle hævdvundne områder:
Børn og unge – og måske i
det hele taget vores engagement i forhold til sårbare grupper i samfundet.
Psykologstanden har måske i en årrække haft travlt
med at skøtte sig selv,
hvad der er gået lidt ud
over de socialpolitiske udmeldinger. Den udvikling
arbejder foreningen på at
vende.
Der er brug for tværfaglige debatter om de svage-
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ste grupper: om børn og
unges vilkår, om flygtninge og indvandreres, om
misbrugeres – dette ud fra,
hvilke muligheder psykologerne har for at gøre en
ordentlig indsats. Og der
er i høj grad brug for dialoger med myndigheder
og de politiske niveauer,
der bestemmer, hvilke signaler, ressourcer og prioriteringer der skal være på
forebyggelsesområdet og i
behandlingsindsatsen over
for truede grupper.
Psykologernes metodefrihed skal selvfølgelig tilpasse sig nye realiteter.
Men ansvarligheden for at
ændre det, som åbenlyst er
urimeligt for klienterne, eller som risikerer at forringe kvaliteten i vores indsats, er fortsat et adelsmærke for vores stand.

Igangsætterne
Alt dette er en del af
Dansk Psykolog Forenings
hverdag. Og det er med afsæt i alle disse udviklingstendenser, vi må gøre os
overvejelser om perspektiverne for Dansk Psykolog
Forening i det kommende
ti år.
Hvad skal vi satse på?
Hvad er medlemmernes
kommende behov? Hvilke
overordnede målsætninger
skal vi opstille for forenin-

gens virke? Hvilken placering vil fagforeningerne få
på arbejdsmarkedet og i
samfundsudviklingen?
Hvordan vil udviklingen
internationalt både fagligt
og socialt påvirke vores
muligheder?
Svarene tager vi nøk for
nøk i de kommende måneder og år. At skue ti år
frem i tiden, med den hast
alt udvikler sig, er nok også et lige så urimeligt for-

langende til os, som hvis vi
havde bedt foreningens
skabere spå om status ved
50-års jubilæet. Deres perspektiv var langt nok endda, til at de mange tiår inden 1997 kunne se både
dansk psykologi og dens
udøveres forening i god
gænge.
Der er i disse dage god
grund til at sende igangsætterne mange varme
tanker. Lad os dvæle en

stund ved det. Og sammen
bare stolte glæde os over,
hvor meget psykologerne
har nået på de 50 år, der
tog deres begyndelse ved
midsommer 1947.
Til lykke med foreningen. Til lykke til psykologerne – dem før og nu!
Johanne Bratbo
er formand for
Dansk Psykolog Forening.
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Voldspakken
vedtaget
KOMMENTAR Af Jørgen Steen Hansen

D

en 16. maj 1997 blev regeringens voldspakke vedtaget, heri „Lov
om ændring af Retsplejeloven, Straffeloven og Erstatningsloven – Styrkelse af retstillingen af voldsofre“.
Dansk Psykolog Forenings Socialog Sundhedspolitiske Udvalg vil her
fremhæve og kommentere de aspekter, der er af særlig interesse set fra en
psykologfaglig synsvinkel.
Intentionen i loven er at styrke ofres retsstilling. Styrkelsen gælder både i kraft af, at loven omfatter alle sager om volds- og seksualforbrydelser,
og i at der kan beskikkes advokat også til pårørende til en person, der er
afgået ved døden som følge af vold.
Det smertelige tab, det er at miste
en pårørende ved voldelige overfald,

anerkendes nu ikke kun psykologisk
(krisehjælp), men også juridisk og
eventuelt også økonomisk.
Hovedreglen vil være, at et offer for
en seksual- eller voldsforbrydelse,
der er nævnt i lovens § 741 a stk. 2, på
begæring skal have en advokat. Derimod skal retten kunne afslå begæring

i sager, som den finder bagatelagtige,
fx værtshusslagsmål, hvor den forurettede ikke har lidt skade. Dog er
det vurderingen, at dette vil være
undtagelsen.
Bistandsadvokatens opgave er at
yde støtte til offeret under afhøring
hos politiet og i retten, opstille even-

Psykologien inddrages i juraen.
Men den ny voldslovgivning
rummer stadig mangler, siger Socialog Sundhedspolitisk Udvalg.
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Erstatning
Muligheden for at få økonomisk erstatning er en udvidelse i forhold til
tidligere, hvor en række erstatningssager er blevet afvist af Højesteret.
Ifølge Erstatningslovens § 26 er
den, der er ansvarlig for en retsstridig
krænkelse af en andens frihed, ære eller person, forpligtet til at betale den
forudrettede godtgørelse for tort.
Fortolkningen af begrebet tort er
navnlig fastlagt af Højesteret, som i
en række sager har afvist erstatning,
hvor offeret har været udsat for
drabsforsøg, knivstik i halsen og
skud med jagtgevær.
Hidtidig praksis har været, at godtgørelse for tort kun er blevet godkendt, hvis volden er begået „under
sådanne for offeret særlige krænkende, ydmygende eller hånende omstændigheder, at de er egnede til at
krænke selv- eller æresfølelse“.
Ovenstående eksempel har åbenbart ikke i juridisk forstand krænket
personens selv- eller æresfølelse i en
sådan grad, at det har udløst erstatning. Psykologisk set er den hidtidige
praksis særdeles uforståelig, da ethvert overgreb psykisk, socialt og fysisk krænker et individs selvfølelse
og integritet. Men retten har kun taget stilling til eventuel økonomisk erstatning set fra en juridisk synsvinkel.
Det ændres der nu på, således at
økonomisk erstatning kan opnås,
hvis krænkelsen er sket ved en forbrydelse, der har indebåret et særligt
groft angreb mod en andens frihed eller person, og hvor forbrydelsen er af
sådan en karakter, at den generelt set
er egnet til at skabe meget betydelig

angst og længerevarende psykiske
belastninger for offeret.
I rettens vurdering er der således
kommet flere psykologiske dimensioner ind som grundlag for økonomisk
erstatning.
Dog er der stadig langt til, at offeret
holdes skadesløs. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer en persons arbejdsevne, og denne vurdering kan tage år, hvor offeret måske
må gå fra hus og hjem, inden erstatning forligger. I denne periode er der
fortsat ingen støttemuligheder.

Rådgivning
I tilknytning til begrebet offerrådgivning indebærer loven, at der med baggrund i positive svenske erfaringer
etableres et landsdækkende net af lokale offerrådgivninger, der kan tilbyde rådgivning, støtte og information
til ofre for voldsforbrydelser.

Rådgivningernes opgave er primært at yde offeret støtte og vejledning om mulighederne for psykologhjælp over Sygesikringsordningen,
advokatbistand samt støtte ved blot
at lytte og tale med offeret.
Rådgivningerne er tænkt etableret i
hvert enkelt politikreds, og til de frivillige medarbejdere tilbydes blandt
andet kurser og lokaler.
Det er hensigten, at den enkelte
medarbejder skal følge offeret fra
forbrydelsen er sket, til en eventuel
rets- og erstatningssag er afsluttet.
Offerrådgivningens styrke skal
bygge på det frivillige element og være uafhængig af offentlige myndigheder. Den skal være et supplement til
den rådgivende og støttende funktion, som politiet varetager, og til ordningen med psykologbistand over
Sygesikringen.
Ordningen må ses som en udvidel-
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tuelle erstatningskrav og rådgive om
yderligere hjælpe- og støttemuligheder.
Det er i denne forbindelse af central
betydning, at de personer, der først
kommer i kontakt med offeret – politi,
sygehus, psykologer m.fl. – er orienteret om denne ret og andre hjælpemidler. Både den fysiske og psykiske
overlast, som offeret har været udsat
for, betinger, at offeret støttes i begæring om advokatbistand.
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se af og et godt supplement til allerede eksisterende tilbud. Dette kræver
vel at mærke, at der sikres stabilitet
og kontinuitet i den frivillige arbejdskraft. Ordningens personale er nemlig ulønnet. Ligeledes bør de tilbudte
rådgivere sikres et vist fagligt niveau.
Endelig er det vurderingen, at der
skal tilbydes faglig og personlig supervision for at sikre et vist ensartet
kvalitetsniveau.
Uden alt dette kan man nære stor
bekymring for, hvilke ofre der fx vil
blive eller ikke vil blive visiteret til
sorg/kriseterapi hos en professionel.

Stadig mangler
Der har i en periode været en forsøgsordning med konfliktråd, hvor voldsmand og offer mødes. Dette vil fortsætte i en 3-årig forsøgsordning i flere
politikredse og med flere kategorier
af forbrydelser.
Justitsministeriet vil udarbejde en
informationspjece til voldsofre, som
skal ligge offentlige steder og uddeles
af politi og hospital m.fl.
Styrkelsen af forskningen på Justitsministeriets område skal fortsætte, og her er både Aarhus Universitet,
Juridisk Fakultet, og Københavns
Universitet, Psykologisk Laboratorium, inddraget.
Generelt må det trods den ny lovgivning siges, at den sociale og psykologiske dimension stadig er mangelfuld. Både hvad angår profylakse,
årsag/virkning og støtten til børn af
forældre, der har været udsat for
voldsforbrydelser.
Jørgen Steen Hansen
er formand for Socialog Sundhedspolitisk Udvalg
under Dansk Psykolog Forening.

www.psykologi.dk
 er åbnet! Internettets Hvem, Hvad, Hvor
om psykologi. Vil du være med? Gratis for ikke-kommercielle formål.
Tilmelding via Nettet. Eller e-mail/fax/ring efter blanket.
E-mail-adresse med eget navn kan købes.
F.eks.: ann_berg@psykologi.dk.
Eller egen Internet-adresse: www.psykologi.dk/ann_berg/

Karen Schultz
Cand.psych.

www.psykologi.dk
e-mail: schltz@psykologi.dk
Nyt: Telefon: 5536 1109
Fax: 5377 6765

Ferieperioden

Ferieperioden
Begrænset ekspeditionstid i
Dansk Psykolog forenings sekretariat i
sommerperioden.
Telefon- og ekspeditionstid fra
den 23. juni til og med 8. august 1997
kl. 10.00-14.00.
Dansk Psykolog Forenings kontor i Århus
er lukket pga. ferie fra
den 7. juli til og med 25. juli 1997.
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NYT JOB
PR. 2.JUNI 97
OFFENTLIG ANSÆTTELSE
Kamma Skafte Andersen
Cand.psych.
Fyns Amt
Amtsgården
Børne- og Ungerådgivning, Vestfyn
Pr. 01.02.97
Gitte Becker
Cand.psych.
Jægerspris Kommune
PPR
Pr. 01.05.97
Ole Boesen
Cand.psych.
Grindsted Kommune
PPR
Pr. 01.04.97
Mette Braad
Cand.psych.
Sønderjyllands Amt
Helsehjemmet
Pr. 15.05.97
Frederick Juliussen
Cand.psych.
Københavns Universitet
Psykologisk Laboratorium
Pr. 01.02.97

○

Rikke Kirstine Lomholt
Cand.psych.
Kommunehospitalet, København
Forsknings- og udviklingscenter
på ældreområdet
Pr. 17.03.97
Steen Werner Lund
Cand.psych.
Københavns Amt
Bo Institutionen Skovvænget
Pr. 01.04.97
Anne Margrethe Nissen
Cand.psych.
Amtshospitalet i Vordingborg
Gerontopsykiatrisk Afdeling
Pr. 01.03.97

PRIVATANSÆTTELSE

Stud.psych.
Bodil Bergo Friis

Lene Møller Christensen
Cand.psych.
Nykredit A/S
Uddannelsesafdelingen
Pr. 01.04.97

Stud.psych.
Marianne Grønborg

Frank Vestergaard Olsen
Cand.psych.
Foreningen Oasis
Pr. 01.02.97

Cand.psych.
Birgitte Baunbjerg Hansen

Helene Thorn
Cand.psych.
Herlev Kommune
PPR
Pr. 01.05.97
Claes Tordsson
Cand.psych.
Roskilde Amtssygehus Fjorden
Børnepsykiatrisk Afdeling
Pr. 01.05.97
Vivi Vendelbo
Cand.psych.
Sæby Kommune
PPR
Pr. 01.11.96

Lene Fridal Kaslov
Cand.pæd.psych.
Helsingør Kommune
Børne- og Ungerådgivningen
Pr. 15.05.97

Stud.psych.
Anne Dorte Ry Helkiær
Stud.psych.
Lotte Hjulgaard

○

Dorte Rosenfeldt
Cand.psych.
Kolonien Filidelfia
Psykiatrihospitalet
Pr. 15.05.97

Stud.psych.
Lise Dragsbæk Haagen

○
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○

Cand.psych.
Jan Christian Ipsen

INDMELDTE
PR. 2. JUNI 1997

Stud.psych.
Line Gry Jensen

Stud.pæd.psych.
Lise Andersen

Cand.pæd.psych.
Jeanette Liljegren

Stud.psych.
Anne Julsgaard Arvad

Stud.psych.
Dorte Sigrid Madsen

Cand.psych.
Anette Azalie

Stud.psych.
Line Meiling

Stud.psych.
Charlotte Berendt-Poulsen

Stud.psych.
Jens Pedersen

Stud.pæd.psych.
Karen Bidstrup

Cand.pæd.psych.
Birgit Ryberg

Mag.art.
Jens Breining

Cand.psych.
Lis Sass

Stud.psych.
Christine Meinert
Frederiksen

Stud.psych.
Anne Thybring

Gratis,
handy,
opdateret ...
Den nye håndbog for privat praktiserende
psykologer er på gaden. Fuld af nyttig
information om alle de spørgsmål, man
som psykolog bør stille sig selv, når man
etablerer egen praksis – eller bare overvejer det.
Om lokaler, personale, skat, moms, regnskaber,
forsikring, annoncering, etik, lovstof og meget
mere.
Forrige udgave kostede 345 kroner. Denne
gang er den gratis. Desuden er den helt opdateret. Og i et handy A5-format.
Foreningen har allerede udsendt den til alle
privat praktiserende psykologer. Andre interesserede medlemmer kan få den ved at indsende
kuponnen.

Håndbog for privat praktiserende psykologer
___ Ja, tak, send venligst den ny håndbog
for privat praktisefende psykolog til:
Navn:
Adresse:
Medlemsnr.:

Tlf.:

Kuponen sendes til Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Eller benyt fax 35 26 97 55.
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Møde hos
Kræftens Bekæmpelse
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Regionskontaktmøde
Den 22. maj 1997 blev der afholdt regionskontaktmøde for sektionens regionskontaktpersoner.
Et dagsordenspunkt var orientering om den nye Falck-ordning. Den
blev fremlagt af Birgit Schulz, som
sidste år sammen med Tue Toft og
med bistand fra tidligere chefkonsulent Ole Steen Olsen forhandlede en
særdeles attraktiv aftale på plads for
de ca. 45 psykologer, som er tilknyttet
Falck.
Et andet punkt var nyt fra Bedømmelsesudvalget. Der var møde i Bedømmelsesudvalget den 14. maj l997.
Der blev tildelt 124 nye ydernumre,
og der er herefter 171 ydernumre ud
af ialt 575, som ikke er besat. Der vil
blive afholdt introduktionsmøder for
de nye ydernummerindehavere i juni
måned: den 9. juni i Århus og den 16.
juni i København. Der vil blive udsendt en revideret fortegnelse over
psykologer med ydernummer efter
sommerferien.
Et tredje punkt var ideer og overvejelser om ydernumre. Med baggrund i 171 ledige ydernumre blev
der opfordret til, at medlemmerne debatterer, hvordan vi fremover skal
forholde os til nuværende overenskomst med 1/4 ydernumre. (Det
kvarte ydernummer betyder, at man
har forpligtiget sig til at have sygesikringsklienter i en fjerdedel af sin
fuldtidspraksistid, dvs. ca. 5 om
ugen).
Holdningen hos regionskontaktpersonerne svarede til holdningen på
sektionens generalforsamling i november 1997: en opblødning og nyvurdering af forholdet.
Mødet sluttede med tre orienteringspunkter:
Regionskontaktpersonernes orientering fra afholdte møder i de respektive amter, orientering fra DP og orientering fra sektionsstyrelsen.
yk

Jeppe Nilou og Sussie Brandrup, psykologer på Kræftens Bekæmpelses
Rådgivningscenter i Lyngby, tog for
snart et par år siden initiativ til at invitere psykologer med ydernummer i
amterne København, Frederiksborg
og Roskilde til regelmæssige møder
på rådgivningscentret.
Møderne er centreret omkring oplæg og diskussion af forskellige temaer, med en eller anden forbindelse til
kræft, fx patologisk sorg.
Der har netop været møde den 29.
maj 1997, hvor emnet var seksualitet
med oplæg fra psykolog Sanne Neergaard. Diskussionen handlede meget
om psykologens måde at forholde sig
til seksuelle emner i forhold til kræftpatienter og andre klienter.
Næste møde er fastlagt til 18. september 1997 kl. 14.30-16.30. Emnet er
„Ny forskningsvidenskab inden for
psykoneuroimmunologi“ ved psykolog Kirsten Bonfils.
Det er spændende emner, der tages
op, og det er utrolig rart med et forum, hvor emner, som er vigtige i vores kliniske hverdag kan belyses og
diskuteres.
yk
Københavns Amt

Møde i april
Privatpraktiserende i Københavns
Amt holdt møde i DP’s lokaler den
29. april 1997 med ca. 35 deltagere. Vi
fik et fint oplæg af Bjørn Glæsel fra
Psykolognævnet, som førte videre i
frugtbare diskussioner om tavshedspligt, journalføring, aktindsigt
m.v. Mødet indeholdt desuden en
god orientering om sektionens arbejde ved Yvonne Kronberg.
Det blev besluttet at afholde et tilsvarende møde mindst en gang årligt.
Desuden blev der opfordret kraftigt
til at komme på sektionens årsmøde,
som afholdes i november.
Der blev endvidere spurgt til faglige aktiviteter i amtet, hvorfor jeg skal
henlede opmærksomheden på et træningskursus i november måned arrangeret af Region Københavns Amt.
Privatpraktiserende i Københavns

Amt hører med under denne region
og kan derfor deltage i arrangementerne på lige fod med de øvrige psykologer, som arbejder i regionen.
Lene Jacobsen
kontaktperson

Privat praksis
Henvendelser vedr. stof kan rettes til:
Yvonne Kronberg
Fr. den VII’s vej 2, 3400 Hillerød
Telefon 42 26 99 40
Roal Ulrichsen
Brolandsvej 8, 5320 Agedrup
Telefon 66 10 75 05
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PPF & PPS

Kursus for psykologer
I samarbejde med Undervisningsministeriet arrangerer Pædagogisk
Psykologisk Sektion torsdag den 18. fredag den 19. september 1997 kursus
på Hotel Faaborg Fjord. Kursusnummer 74-97.
PROGRAM/torsdag:
13.00 - 14.00: Undervisningsministeriets undersøgelse om urolige elever i
Folkeskolen. Ved Niels Egelund,
DLH, København.
14.00 - 16.00: Lærerrollens betydning
for klassens trivsel. Ved Jørn Nielsen,
PPR Vejle.
18.30 - 20.00: Middag.
20.00 - 21.30: Foreningsmøde for Pædagogisk Psykologisk Sektions medlemmer.
PROGRAM/fredag:
08.00 - 09.00: Morgenmad.
09.00 - 12.00: Kursusspor 1 og 2.
12.00 - 13.00: Frokost.
13.00 - 15.00: Kursusspor 1 og 2.
15.00: Afslutning, afrejse.
Kursusspor 1: Klassearbejde. Ved
Aage Larsen, Birthe Krabsen, PPR
Aalborg.
Kursusspor 2: Adfærdsmodificerende pædagogik i klasseværelset. Ved
John Merland, PPR København.
Tilmelding sker på særlig blanket,
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som fås på PPR-kontorerne. Blanketten sendes til Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.
Tilmeldingsfrist: 12. august 1997.
Kursusafgift: 1.125 kroner.
Der arrangeres fælles transport
mellem Odense og Fåborg Fjord.
Sammen med bekræftelsen om optagelse på kursus vil togtiderne blive
oplyst.
Mogens Klitgaard
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Københavns Amt Regionen

Temaeftermiddag
Regionsstyrelsen indbyder hermed
til temaeftermiddag fredag den 29.
august 1997 kl. 12.30-15.00 i Dansk
Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade.
Ledende psykolog Heidi Rose fra
Behandlingshjemmet Stutgården vil
tale om emnet „Miljøterapi som selvstændig terapiform“. Efterfølgende
vil Heidi Rose være til rådighed for
spørgsmål og debat i relation til emnet. Fx ønskes fænomenet „parallelprocesser“ berørt.
Arrangementet er gratis. Regionen
byder på en let frokost fra kl. 12.3013.00. Tilmelding annonceres i Psykolog Nyt 14/1997.
Regionsstyrelsen
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Primærkommunalt Ansatte
Psykologer, PAP

Styrelsesmøde
Sektionsstyrelsen holdt møde den 4.
april 1997. Til stede: Niels Borg, Lill
Brogaard, Svend Hjerrild, Niels Juul,
Jette Kornbeck, Brunno Nielsen, Sine
Kaas Nielsen og Bodil Odgaard. Afbud fra Jørn Nielsen.
1. Godkendelse af referat.
2. Nyt fra DP.
Sektionsstyrelsen beklager meget,
at Jørgen Steen Hansen har følt sig

nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.
3. Vingsted ’97.
Alt er på plads.
4. OK 97.
Forløbet fra november 1996 til april
1997 drøftedes. I betragtning af, at vi
repræsenterer den største sektion på
det offentlige område, er vi ikke i tilstrækkelig grad blevet hørt i foreningen. Løn- og stillingsstrukturudvalget har ikke været et tilstrækkelig
brugbart organ til høring af medlemmerne, bl.a. fordi de enkelte sektioners synspunkter ikke refereres. Der
laves kun et beslutningsreferat.
5. PPS - PAP.
På mødet den 25. marts 1997 med
PPS-formand Henning Nielsen orienteres om følgende:
- Efteruddannelse for skolepsykologer på Lærerhøjskolen vil i fremtiden være åben for PAP’s medlemmer. Alle øvrige efteruddannelseskurser vil også være åbne for sektionens medlemmer.
- PPR-rapporten er nu frigivet. Undervisningsministeriet vil i forlængelse heraf udgive en vejledning om
PPR-virksomhed. Der er endvidere
bevilget 5 mio. kroner årligt i 4 år til
brug for bl.a. udviklingsprojekter inden for området.
- I uge 18 i 1998 vil PPS stå for en
stor kampagne om børns rettigheder.
- PPR-aktionsgruppen har til opgave at forholde sig til konkrete problemer på PPR-kontorer, men gruppen
skal også udarbejde almene oplæg til
Undervisningsministeriet om PPRforhold – oplæg, som forelægges de
to bestyrelser.
- PPS/PPF har 760 medlemmer,
heraf er 480 ansat på PPR-området i
DLF-stillinger.
- PPS vil i fremtiden lægge det traditionsrige årsmøde i september måned.
Sektionens fremtidige kontakt med
PPS blev drøftet den 4. april med
Henning Nielsen og Else Helligsøe.
Vi vedtog:
- at sende dagsorden og referat fra
sektionsmøder til PPS, mens vi modtager PPF-nyt fra PPS.
- ikke fast at deltage i hinandens sty-

relsesmøder, men mødes 3-4 gange
årligt og drøfte konkrete problemområder som fx DP-struktur, udvikling
af PPR-struktur o.a.
- at udveksle amtsrepræsentantlister og i øvrigt søge at koordinere de
decentrale aktiviteter.
6. Beretninger i øvrigt.
Fra konference om grunduddannelserne. Fra årsmødet i Odense. Fra
temadagen den 22. februar 1997 om
DP’s struktur.
7. Amtsrepræsentanterne.
Amtsrepræsentantmøde mandag
den 1. september 1997 kl. 13- 19 på
Vingsted. Fagligt indhold: Psykologi i
kommunerne i fremtiden – oplæg om
virksomhedsplan i en kommunal
PPR, kommunepsykologens arbejde,
herunder profilering og arbejdsvilkår
ved Bodil Odgaard – oplæg om kommunepsykologers videreuddannelsesbehov ved Svend Hjerrild.
8. Sektionens profilering.
Prioritering af sektionens arbejde
blev drøftet. Enighed om at udvælge
et eller flere temaer, vi går i dybden
med. Endnu ikke afgjort hvilket.
9. Kortlægning af sektionsmedlemmernes arbejdspladser.
Der arbejdes herpå.
10. Sektionens indflydelse og repræsentation i DPF, L&S m.v.
På baggrund af bl.a. erfaringer med
OK-97-forløbet blev vi enige om:
- Fortsat at deltage i L&S-møderne.
- Snarest at invitere formanden til et
styrelsesmøde.
- At kommunikere direkte med
bestyrelsen og ikke gennem diverse
udvalg, som ingen kompetence har.
- Til generalforsamling at stille forslag om: - En struktur, som giver sektionen tilstrækkelig indflydelse. - Et
mandatgivende udvalg på det offentlige område m.h.p. OK-99.
11. Balancen mellem offentlig(kommunal) ansættelse og privat
praksis.
Det drøftes, hvordan vi undgår at
de offentlige arbejdspladser bliver
gennemgangslejre/uddannelsessteder til privat praksis, hvor både løn
og arbejdsforhold er bedre. Det er allerede nu visse steder i landet svært
at få kvalificerede psykologer til of-
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fentlige arbejdspladser.
12. Temadag vedrørende børn og
unge den 18. april 1997.
5 medlemmer fra sektionen deltager.
13. B&U videreuddannelse.
Materiale uddeles på mødet – drøftes på næste møde mandag den 9. juni 1997 kl. 13 - 19 i Stockholmsgade.
Ref. Niels Juul og Bodil Odgaard.
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Forskningsnyt
„Forskningsnyt fra psykologien“ optræder sædvanligvis i lige udgaver af
Psykolog Nyt. På grund af markeringen af DP’s 50 års jubilæm må vi
imidlertid udskyde næste udgave af
Forskningsnyt til nr. 13.
Red.

Sidespring
Ved en teknisk fejl er der i enkelte eksemplarer af Psykolog Nyt 11/97
sprunget et antal sider over, medens
andre sider er gentaget. Sandsynligvis har højst 20 modtaget et fejlbehæftet eksemplar. Venligst kontakt redaktionen, så sender vi et nyt blad.
Redaktionen
Kræftens Bekæmpelse

Støtte til forskning
Via Kræftens Bekæmpelse, Det Psykosociale Forskningsudvalg, kan der
søges støtte til såvel undersøgelser af
almen betydning for kræftpatienter,
som mere specifikke og afgrænsede
undersøgelser. Under området hører
fx også: Palliativ indsats og omsorg,
patient/behandler relationer, adfærdsforskning og medicinsk etik
samt sundhedsvæsenets struktur og
funktion med særlig relevans for
kræft. Andre emner med relation til
psykologiske og sociale aspekter ved
kræft vil også kunne støttes.
Ansøgere uden for etablerede
forskningsmiljøer anbefales at søge
vejledning hos forskere inden for området før udformning af ansøgning.

Ansøgningsfrist onsdag den 1. oktober 1997. Både enkeltpersoner og
tværfaglige grupper kan søge støtte
til de udgifter, der er forbundet med
gennemførelsen af et forskningsprojekt (fx egen løn, konsulentbistand,
sekretærudgifter og driftsudgifter).
Endvidere kan der løbende søges:
Støtte til deltagelse i kongresser,
scholarstipendier (for studerende,
der forsker under studietiden, forberedelsesstipendier (egen løn i 3-6 måneder til projektplanlægning).
Ansøgningsskemaer og vejledninger kan rekvireres hos Birgit Christensen, tlf. 35 25 72 58, eller Vicky
Andersen, tlf. 35 25 72 59.
Birgit Christensen
DAMP-foreningen

Konference
Den 3.-4. september 1997 afholder
DAMP-foreningen en konference om
„Social kompetence“. Sted: Hotel Nyborg Strand.
Hvad ligger til grund for, at børn,
unge og voksne med DAMP har
svært ved at lære, forstå og følge sociale regler i omgang med andre mennesker? Det er en belastende del af
handicappet, og hvis det ikke forstås
og afhjælpes, vil det ofte medføre adfærdsproblemer eller måske ensomhed og social isolation.
Hovedoplægsholderne er fra USA
Ph.D. Kathleen G. Nadeau, og fra
Sverige børnepsykiater Tore Duvner.
Fra Danmark børneneuropsykologerne Inge Beese og Anne Vibeke Fleischer.
Nærmere oplysning om pris, tilmelding m.v. fås hos DAMP-foreningen, Kochsgade 31, 1., 5000 Odense C.
Tlf. og fax 70 21 50 55.
Birgit Christiansen
Dansk Selskab for Medicinsk
Hypnoterapi

Kursus/hypnose
Selskabet afholder i efteråret 1997
kurser i hypnoterapi, henholdsvis
grundkursus, øvekurser og kursus i
symboldrama. Kurserne henvender
sig til psykologer, læger og tandlæger, og der er tale om internatkurser,
som afholdes i oktober og november.

Sted: Fredericia og Kaløvig ved Århus.
Nærmere oplysning fås hos kursussekretær, læge Rolf Waagepetersen,
tlf. 98 10 22 55 (kl. 8-14), tlf. 98 67 11 41
(efter kl. 19).
Rolf Waagepetersen
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Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab

Kursus i fortælleteknik
Den 12. maj 1997 afholdt selskabet
kursus i fortælleteknik ved skuespilleren og forfatteren Gerz Feigenberg.
I første del introduceredes nogle
grundregler for fremlæggelse af et
materiale, herunder det personlige
engagements centrale placering sammen med det spørgsmål, stoffet rummer, og som det for fremlæggeren er
vigtigt at få besvaret. Herefter fremlagde kursusdeltagerne eget stof,
som blev analyseret af kursuslederen
i samarbejde med hele gruppen. Her
fokuseredes på kernebillede, forundringsøjeblik, aha-oplevelse. Strukturtekniske hjælpemidler som teaser,
cliff-hanger, mystifikation, detektivarbejde, ombytning af oplysningernes rækkkefølge m.v. blev gennemgået. Desuden blev de scenetekniske
virkemidler såsom pausering, humor, stemmeleje, fortrolighed, fri association, distraktion, afbrydelser,
blikke, gestik, fysik og manerer berørt.
Til slut opsummeredes de i indledningen nævnte elementer, som blev
eksemplificeret ud fra den måde, de
var blevet anvendt ved fremlæggelsen, eller med held kunne anvendes i
det materiale, vi havde været igennem. Som det centrale i arbejdet med
fortælleteknik og stoffremlæggelse
stod det personlige engagement og
stoffets kernebillede eller facinationspunkt.
Det blev besluttet at gennemføre et
opfølgningskursus, hvor kursusdeltagerne ville få mulighed for at arbejde videre efter at have gjort erfarin-
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ger med de ved kurset berørte værktøjer. Der var tillige interesse for et
mere dybtgående kursus i scenisk
teknik, hvilket dog ville være mere
tidskrævende end dette format.
Eva Kreutzfeldt

Personlig udvikling
den 28.7. - 3.8. med Marchen Møller
(psykodrama) og Bergljot Nielsen (bodynamic og psykodrama). Et kursus for dig,
som vil opleve egne udviklingsmuligheder
og øge din livskvalitet.
Egmont Højskolen, ved skov og strand.
Pris fra 2685 kr.
Brochure: Tlf. 87 81 79 00

Lokale
Ledigt i velfungerende psykologhus på
Østerbro.
Hanna Heiskanen,
Anette Espeland,

39 29 84 00
39 27 00 37

Psykologhuset Svanen,
Østerbrogade 115 st.

Kontorlokale
(ca. 25 m2)
til psykolog-praksis, centralt i Hillerød,
kan overtages pr. 1. juli.
P.t. pris (inkl. varme) 2700,- kr. pr. måned.
Henvendelse tlf. 42 26 44 72

REGION KØBENHAVN/FREDERIKSBERG KOMMUNER

HELDAGSKURSUS
KORTTIDSDYNAMISK
PSYKOTERAPI MED ÆLDRE

TID:
Onsdag den 20.august 1997. Kl. 9.30-17.00.
STED:
Grand Hotel, Vesterbrogade 9, 1620 København V.
EMNE:
Korttidsdynamisk psykoterapi med ældre. En kort indføring i de korttidsdynamiske psykoterapeutiske principper, og derefter focuseres på
psykoterapi med ældre.
UNDERVISER:
Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi, poliklinikchef for
Institut for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. Har i en årrække
beskæftiget sig med psykoterapi såvel klinisk som forskningsmæssigt, specielt inden for effektforskningen. Har de senere år koncentreret sig en
del om psykoterapi med ældre, og har nylig udgivet bog om dette emne.
PRIS:
Kr. 45o,- pr. deltager (arbejdsledige halv pris).Beløbet inkluderer morgenbrød, kaffe/te, vand, frokost, eftermiddagskaffe m. kage samt undervisningen og kursusbevis.
DELTAGERE:
Medlemmer af Region København/Frederiksberg kommuner.
Du er automatisk medlem af Regionen, hvis dit hovedarbejdssted er fysisk placeret i én af de to kommuner København/Frederiksberg. Er du
arbejdsledig, skal du have bopæl i én af de to kommuner.
ARRANGØR:
Regionsstyrelsen for København/Frederiksberg kommuner:
Mei-Mei Mortensen 3324 1840, Randi Schelke 3158 0142, Kirsten Bjerregaard 3155 0583, Yvonne Krogh 3324 1021.
TILMELDING:
Senest den 2.08.1997 ved at udfylde nedenstående slip og sende den til
Yvonne Krogh, Gammel Kongevej 31, 1610 København V. Desuden sende kr. 450,- (arbejdsledige halv pris) på GIRO 3471896, samme adresse.
NB: Maksimum 45 deltagere!
Medlemmer kommer med i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages.
Hvis du ikke har hørt fra Yvonne Krogh senest 1 uge efter, du har tilmeldt dig, skal du betragte dig som optaget på kurset og blot møde op.
Hvis du skulle være forhindret i at deltage trods tilmelding, bedes du
kontakte én af arrangørerne og give besked.

✂
Jeg tilmelder mig hermed heldagskursus - KORTTIDSDYNAMISK
PSYKOTERAPI MED ÆLDRE - Region København/Frederiksberg
Kommuner den 20. august 1997, kl. 9.30-17.00 på Grand Hotel.

Navn:
Hovedarbejdssted
(adresse):
Arbejdstlf.:

Privattlf.:

Jeg har indbetalt kr. 450,(arbejdsledige halv pris)
på Giro 3471896, Yvonne Krogh, Gammel Kongevej 31,
1610 København V.
Slippen sendes til Yvonne Krogh,
Gammel Kongevej 31, 1610 København V.

30

12 • 97

FOR NYE KANDIDATER
- og dem, der snart er færdige
Kursus for nye kandidater
(og snart-kandidater)

Kandidatmodtagelse

Som ny eller snarlig kandidat bevæger du dig ud i en tilværelse, hvor mange nye spørgsmål melder sig. Det gælder, uanset
om du snart får arbejde eller i en kort periode bliver arbejdsløs. For at lette overgangen tilbyder Dansk Psykolog Forening
et kursus for nye kandidater eller studerende, som inden for
de næste par måneder bliver kandidater. Der afholdes igen
kandidatkursus i februar måned.

I forbindelse med kandidatkursets afslutning afholder Dansk
Psykolog Forening en reception om fredagen kl. 17.00 med efterfølgende middag. Alle nye psykologkandidater og snartkandidater, som er medlem af foreningen, er velkomne til denne reception. Receptionen foregår både i København og i Århus i Dansk Psykolog Forenings lokaler.

Under kandidatkurset bliver følgende emner belyst:
• Psykologernes arbejdsmarked og efteruddannelse.
• Ansættelse i det offentlige og på det private arbejdsmarked.
• Løn- og ansættelsesvilkår.
• Etikregler.
• Arbejdsløshedslovgivningen.
• Dansk Psykolog Forenings organisation.

Jobsøgningskursus for nye
kandidater og snart-kandidater

Kurset består af oplæg ved psykologer, som er ansat inden for
både det offentlige og private arbejdsmarked, oplæg ved sekretariatsmedarbejdere i DP samt Etiknævnets formand. En
jurist fra AAK orienterer om a-kassereglerne.
Kurset er gratis og inkluderer frokost.

Dansk Psykolog Forening tilbyder derfor i nær forbindelse
med kandidatkurset et endags kursus i jobsøgning, hvor du
får et grundlæggende kendskab til de måder, man kan gribe en
jobansøgning an på, samt gode råd om ansættelsessamtaler.
Kurset vil i høj grad tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og behov, og der vil således være mulighed for at gennemgå nogle af deltagernes ansøgninger, hvorfor disse kan medbringes.

Kurset i København:
Tid: Den 14.-15. august 1997, begge dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Mødelokale 2A.
Kurset i Århus:
Tid: Den 21.-22. august 1997, begge dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Guldsmedgade 20 B, 1. sal,
8000 Århus C.

Når du skal søge dit første job som psykolog, er det vigtigt, at
du kommer godt i gang med jobsøgningen og undgår de mest
almindelige fejl i udformning af ansøgning og C.V.

Du kan også deltage på jobsøgningskurset, selv om du ikke
har haft mulighed for at deltage på kandidatkurset.
Kurset afholdes i København den 21. august kl. 9.30 - 16.00 og i
Århus den 26. august kl. 9.30 - 16.00. I begge tilfælde i DP’s
lokaler.

Tilmelding til:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kandidatkursus i København, den 14.-15. august 1997.
Kandidatkursus i Århus, den 21.-22. august 1997.
Kandidatmodtagelsen i København, den 15. august 1997.
Kandidatmodtagelsen i Århus, den 22. august 1997.
Jobsøgningskursus i København, den 21. august 1997.
Jobsøgningskursus i Århus, den 26. august 1997.

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

Tlf.nr.:

Kandidatdato:

Medlemsnr.:

Blanketten sendes hænde senest mandag den 11. august 1997 til
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
NB! Kurserne og kandidatmodtagelsen er kun for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
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INSTITUT FOR
PERSONLIGHEDSTEORI OG PSYKOPATOLOGI

Seminar med
Glen O. Gabbard
3.-4. september 1997

DANSK PSYKOLOG FORENING

INDKALDELSE
GENERALFORSAMLING 1998
Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i
Dansk Psykolog Forening
lørdag den 14. og
søndag den 15. marts 1998.

Københavns Forskerby Symbion
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
I anledning af „Hjerneåret” afholder IPTP seminar med den
amerikanske psykoanalytiker og psykiater, professor Glen O.
Gabbard. Professor Gabbard er en kendt fortaler for den psykodynamiske tænkning i klinisk psykiatri, specielt understreger
han den nøje sammenhæng mellem psykosociale og neurofysiologiske faktorer ved psykiatriske lidelsers etiologi og patogenese.
Program
Day 1:
08.30 - 09.00: Coffee
09.00 - 09.15: Introduction by Erik Simonsen
09.15 - 10.45: Psychodynamic psychiatry in the “Decade of the
Brain”: An integrated view on psychopathology
and treatment.
10.45 - 11.15'. Coffee
11.15 - 12.l5: (Continued)
12.15 - 13.15: Lunch
13.15 - 14.45: Dynamic approach to Personality Disorders
14.45 - 15.15. Coffee
15.15 - 16.30. Dynamically Informed Hospital Treatment
16 30 - 17.00: Discussion
Day 2.:
09.00- 10.30: General principles of the systematic use
of countertransference.
10.30 - 11.00: Coffee
11.00 - 12 00: Managing erotic transference
12.00 - 13.00: Lunch
13.00 - 14.00: Psychotherapy of childhood sexual abuse
14.00 - 14.30: Discussion
14.30 - 15.00: Coffee
15.00 - 17.00: Psychotherapy in the Hollywood Cinema.
Typical portrayals of psychotherapy in
the movies.
Pris: Medlemmer af IPTP kr.1400-. Ikke-medlemmer kr.1600-.
,
Tilmelding: Sker ved skriftlig tilmelding til IPTP/Dorit Mortensen, Psykiatrisk Afdeling Y, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup, tlf. 4468 1020, lokal 4534, fax 4468 3682 med samtidig
indbetaling af kursusafgift på check eller giro 563 9677.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 4. august 1997.
Nærmere oplysninger: Overlæge Erik Simonsen eller overlæge
Ulrik Haahr, Amtssygehuset Fjorden, tlf. 4630 7837 eller
cand.psych. Connie Ankjær Jensen, tlf. 4498 8740.

Radisson SAS
Scandinavia Hotel Aarhus
Margrethepladsen 1
8000 Århus C

11.e11.e11.2oklh
11:e Nordiska konferensen för
psykoterapeuter som arbetar med
traumatiserede flyktingar.

Olika röster i dialogen
kring trauma
26.-28. september 1997.
Aspenäs Herrgård, Lerum, Gøteborg
För information:
David Benelbaz 46 31 774 13 48.
Marianne Villanger 46 31 774 09 62
Enheten för krigs- och tortyrskadade
Sociala huset uppg G
Sverige
FAX + 46 31 - 774 09 33
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NYT FRA KURSUSUDVALGET
Der er stadig ledige pladser på følgende kurser:

Psykologen
som leder

Tid
Onsdag den 3. september - fredag den 5. september 1997
Start: 1. dag kl. 11.00
Slut: 3. dag kl. 14.00
Antal undervisningstimer: 20
Sted
Svogerslev Kro, Roskilde
- internat
Pris
Kr. 5.000,00
Deltagerantal
Max. 8
Tilmeldingsfrist
1. august 1997
Underviser
Marianne Krøyer, cand.psych.
aut., privat praktiserende erhvervspsykolog.
Kursusnr.: 97-17

Drømmeterapi

Psykoterapi med drømme
Tid
Mandag den 15. september onsdag den 17. september
Kl. 9.00-16.00
Antal undervisningstimer: 18
Sted
Dansk Psykolog Forening, Kbh.
- eksternat
Pris
Kr. 3.400,00 inkl. frokost
Deltagerantal
Max. 10
Tilmeldingsfrist
11. august 1997
Underviser
Jørgen Erik Groth, cand.psych.
aut., privat praktiserende psykolog
Kursusnr.: 97-18

Supervision af
supervision,
Næstved
Tid
Hver anden fredag
Kl. 9.00-13.00
Start: 15. august 1997
Antal undervisningstimer: 40
Sted
Hos underviseren: Klinikken,
Jernbanegade 13, 4700 Næstved
Pris
Kr. 5.700,00 (kan betales i rater)
Deltagerantal
Max. 8
Tilmeldingsfrist
1. juli 1997
Underviser
Grethe Bruun, cand.psych., godkendt videreudd. og supervisor i
psykoterapi, privat praktiserende
psykolog.

Supervision og
psykologfaglig
vejledning af
yngre
kandidater,
Hjørring
Tid
Hver anden mandag i ulige uger
Kl. 9.00-16.00
Start: 18. august 1997
(2. gang den 25. august 1997)
Antal undervisningstimer: 60
Sted
Hos underviseren:
Center for Sundhedspsykologi,
Bispensgade 96, 9800 Hjørring
Pris
Kr. 9.000,00 inkl. frokost
(kan betales i rater)
Deltagerantal
Max. 8

Kursusnr.: 97-39

Tilmeldingsfrist
For nye tilmeldinger er fristen
udvidet til 25. juli 1997

Supervision og
vejledning af
erhvervspsykologer

Underviser
Ernst O. Olsen, cand.psych., godkendt videreudd. og supervisor i
psykoterapi, privat praktiserende
psykolog.

Tid
Tirsdage: 19/8, 9/9, 30/9, 21/10,
4/11, 18/11, 2/12 1997, 6/1, 20/1
og 3/2 1998
Kl. 9.30-16.00
Antal undervisningstimer: 60
Sted
Dansk Psykolog Forening, Kbh.
Pris
Kr. 9.300,00 (kan betales i rater)
Deltagerantal
Max. 8
Tilmeldingsfrist
1. juli 1997
Underviser
Marianne Krøyer, cand.psych. aut.,
erhvervspsykolog.
Kursusnr.: 97-41

Kursusnr.: 97-40

Tilmelding og
yderligere
oplysninger
om kurserne:
se Psykolog Foreningens
kursusprogram 1997
udsendt med
Psykolog Nyt 1, 97
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MAGISTRENES PENSIONSKASSE
KONCERNREGNSKAB FOR 1996
(alle beløb i mio. kr.)

RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER

1996

1995

940,8
-63,4
877,4

862,8
-49,9
812,9

Renter mv. af:
Ejendomme (inkl. prioritetsrenter) 173,2
Obligationer
862,9
Aktier mv.
111,3
Pantebreve og andre lån
46,1
Likvide beholdninger mv.
35,5
Renter mv. i alt
1.229,0

156,5
865,8
84,6
73,8
49,2
1.229,9

Medlemsbidrag:
Ordinære bidrag og indskud
Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Medlemsbidrag i alt

Kursgevinster og -tab vedr.:
Ejendomme
Obligationer
Aktier mv.
Pantebreve og andre lån
Kursgevinster og -tab i alt
Indtægter i alt

Udgifter
Løbende pensioner
og sumydelser
Udtrædelsesgodtgørelser
Gruppelivspræmie
Pensionsydelser i alt
Forøgelse af
pensionshensættelser
Administrationsomkostninger
ved pensionsvirksomhed
Realrenteafgift
Andre udgifter
Udgifter i alt

Årets resultat før bonus

der er fordelt således:
Bonus for året
Hensat til bonusudjævning
Henlagt til egenkapital
Årets resultat før bonus

BALANCE

1996

1995

2.728,9
8.663,8
3.469,0
2.930,2
580,1
2.448,4
183,7
291,5
21.295,6

2.607,6
8.284,2
2.905,5
2.460,6
617,8
1.770,4
253,4
387,7
19.287,2

Andre aktiver:
Inventar og driftsmidler mv.
4,3
Tilgodehavende hos medlemmer
38,5
Tilgodehavende renter
209,7
Andre tilgodehavender
81,7
Periodeafgrænsningsposter
15,3
Andre aktiver i alt
349,5

5,8
19,3
244,9
51,5
12,8
334,3

Aktiver

48,5
219,3
638,0
3,4
909,2

-67,3
44,0
81,1
5,5
63,3

3.015,6

2.106,1

Investeringsaktiver:
Ejendomme
Nominelle obligationer
Indeksobligationer
Noterede danske aktier mv.
Unoterede danske aktier mv.
Udenlandske aktier mv.
Pantebreve
Likvide beholdninger
Investeringsaktiver i alt

Aktiver i alt
273,9
29,9
16,3
320,1

256,8
20,0
18,5
295,3

1.125,1

1.007,9

25,7
355,2
38,5
1.864,6

24,5
341,4
32,4
1.701,5

1.151,0

404,6

895,9
173,3
81,8
1.151,0

653,7
-249,1
0,0
404,6

21.645,1

19.621,5

1.024,1

942,3

Passiver
Egenkapital:
Reserver

Pensionsmæssige hensættelser:
Pensionshensættelser
19.438,6
Erstatningshensættelser
5,5
Bonusudjævningshensættelser
771,0
Pensionsmæssige
hensættelser i alt
20.215,1

17.423,0
597,8
18.020,8

Andre hensættelser:
Udskudt realrenteafgift mv.

78,6

44,4

Gæld:
Gæld til kreditinstitutter
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt

198,0
120,0
9,3
327,3

472,6
130,3
11,1
614,0

21.645,1

19.621,5

Passiver i alt
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Regionstyrelsen giver hermed mulighed for,
at alle psykologer i amtet kan tilmelde sig
træningskursus i

KOGNITIVE
BEHANDLINGSFORMER
VED ANGSTTILSTANDE
På kursus tages udgangspunkt i den kognitive model og metode, som den er udviklet af A.T. Beck.
Herefter tilføjes model og specifikke teknikker ved angstbehandling, som er udviklet af David Clark.
Der bliver tale om vekslen mellem teoretisk oplæg og træning
i anvendelse af metoden.
Der henvises til bogen „Kognitive Behandlingsformer“ redigeret af Merete M. Mørch, Nicole K. Rosenberg og Peter Elsass. Reitzel 1996.
Trænere: Tine Falk og Merete M. Mørch - begge psykologer ved Klinisk Psykologisk afd. på Risskov.
Tid:

Onsdag den 26. nov. og torsdag den 27.nov.1997
fra kl. 9.00 til 16.00 begge dage.

Sted:

Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27.

Pris:

kr. 800,- pr. deltager incl. frokost. (Regionen har
ydet tilskud til kursusudgiften).

Tilmelding er bindende, når nedenstående slip er indsendt og
kursusafgift er betalt. Der vil være plads til 24 deltagere på
kursus, og optagelse vil finde sted i den rækkefølge, kursusafgiften betales.
Tilmeldingsfristen udløber den 30.10.97.
Tilmeldingen sendes til:
Lene Jacobsen
Lyngby Hovedgade 15 D
2800 Lyngby
Telefon: 45 85 15 74
Telefax: 45 87 54 84
Giro: 042-6687 (Regionskasserer Lotte Hjernø)

✂
Træningskursus i
KOGNITIVE BEHANDLINGSFORMER
VED ANGSTTILSTANDE
Navn:
Arbejdssted
Arbejds telefon nr.:

Kursus i Region Fyn
Træning af psykologer
i anvendelse af
ICD-10
Kursusdagene har til formål at opkvalificere i anvendelse af ICD-10, således at deltagerne får flere færdigheder til at undersøge, beskrive og vurdere klienter/patienter ud fra dette system. På kurset tilstræbes det, at deltagerne bliver bedre til at orientere sig indenfor ICD-10ens grupperinger, og der vil blive præsenteret strukturerede kvalitative interviews, som kan anvendes til undersøgelse og vurdering af
psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.
Tid:

torsdag d. 11. december og
fredag d. 12. december 1997,
begge dage kl. 9.00-16.00.

Sted:

AAK’s lokaler,
Store Gråbrødrestræde 10,
5000 Odense C.

Pris:

800,- incl. frokost, kaffe/the
begge dage.

Tilmelding: Max deltagerantal 30
(de først tilmeldte).
Tilmelding sker på nedenstående kupon, som sendes
til Kaja Laursen, Fyns Amts
Behandlingscenter,
Ungeafdelingen,
Dannebrogsgade 1,1.,
5000 Odense C.
senest d. 1. september 1997.

Tilmelding til
Kursus i anvendelse af ICD-10
d. 11.-12. december 1997.

Navn:
Arbejdssted
og adr.:
Tlf nr.
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Børneneuropsykologi
Videregående kursus, Modul I.
Tid: København: 8,9,1997 kl. 9-16
30.9.1997 kl.9-16
samt 3 dage i nov./ dec. 1997
Århus:
3.9-1997 kl. 10-17
23.9.1997 kl 10-17
samt 3 dage i nov./dec. 1997
Antal undervisningstimer: 30
Sted: Lærerhøjskolen i København og Århus .
Eksternatkursus.
Pris: 1500 kr.
Deltagerantal: Min. 20, max 30
Tilmeldigsfrist: 11.August 1997
I videreuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi omfatter
teoridelen 400 timer, heraf 210 timers obligatoriske
kurser.Danmarks Lærerhøjskole, afdelingen i København,
opslår i samarbejde med DP og PPF i 1997/98 100 timer inden for obligatorisk pensum opdelt i tre moduler og fordelt
på tre semestre. Kurserne er godkendt af Det Børneneuropsykologiske Fagnævn.
Målgruppe:
Psykologer - cand. pæd. psyk. eller cand. psyk.- med praksiserfaring.
Indhold:
Hjernens opbygning og neurokemiske processer.
- hjernens “plasticitet” - såvel funktionelle som strukturelle modificerbarhed i forbindelse med indlæring, oplevelse, problemløsning og rehabilitering efter hjerneskade.
- hjernens visuelle systemer og billeddannende metoder set i
relation til opmærksomhed, viljestyret handling, læring.
Kognitiv neuropsykologi
- hukommelsesteorier og opmærksomhedsteorier.
- indlæringsteorier og hukommelsesteorier set i relation til
informationsbearbejdning.
Form:
Oplæg ved underviserne med efterfølgende diskussion.
Undervisere:
Lektor,seniorforsker Jesper Mogensen , Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet.
Læge ,seniorstipendiat Jan Law, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet.
Cand. psyk. Phd. studerende Christian Gerlach, Psykologisk
Laboratorium
Københavns Universitet.
Cand. psyk. Elise Pedersen, Neuropædiatrisk Ambulatorium,
Rigshospitalet.
Cand. psyk. Jente Andresen, Kennedy Instituttet.
Cand. pæd. psyk. Carsten Geisle, Videnscenter om Epilepsi.
Ansøgningsskema rekvireres hos:
Lone Gregersen, Danmarks Lærerhøjskole, Afdelingen i København , Emdrupvej 101, 2400 København NV, Telefon: 39 66
32 32 lokal 2640. Telefax 39 69 12 78
Skriftlig bekræftelse på tilmeldinger og opkrævning af kursusgebyr tilsendes.
Oplysning om kurset fås hos kursuskoordinatorer:
København:
Jytte Horst, Tlf.arbejde: 42 33 45 69, Privat 47 31 57 64
Århus:
Gerda Vinther, Tlf. arbejde: 86 37 17 26 lok. 461 el. 86 37 15 55
privat: 86 22 00 06

ERHVERVSTRÆNINGEN
RISSKOV

søger

Psykolog
Erhvervstræningen søger pr. 1. september 1997 en psykolog 37 timer ugentlig.
Erhvervstræningen er en revalideringsvirksomhed under Århus Amt.
Psykologen ansættes om teamleder for vores basisværksted, der også omhandler et boprojekt. Basisværkstedet
har det primære ansvar for arbejdsprøvning/optræning
af 25 sent udviklede unge. Arbejdet med målgruppen
omfatter blandt andet psykologiske undersøgelser og
støttesamtaler. Desuden gives der supervision til personalet i teamet. Herudover skal psykologen indgå i en ledelsesgrupppe bestående af en afdelingsleder fra et
værkstedsafsnit og institutionslederen. Ledelsesgruppen
fastlægger de overordnede rammer for det pædagogiske
og det tekniske fagområde for alle revalidender med tilknytning til Erhvervstræningen.
Som faglig ressourceperson skal psykologen indgå i det
tværfaglige samarbejde med følgende faggrupper:
Socialrådgivere, lærer, fysioterapeut, afspændingspædagog, læge, håndværksuddannet værkstedspersonale, HK
administrativt personale.
Vi forventer, at du kan:
• foretage afklarende og støttende individuelle
samtaler
• forestå psykologiske undersøgelser og vurderinger
• undervise det samlede personale i psykologiske
emner
• tage initiativ til og igangsætte en udvikling af det faglig niveau
• være kreativ og procesorienteret i et tværfagligt samarbejde
• kunne tage ansvar og arbejde struktureret
Vi lægger vægt på, at du har:
• erfaring med institutionsrevalidering
• testerfaring
• gode samarbejdsevner
• flair for planlægning og kan styre en proces
• erfaring med rådgivning/vejledning
• et godt humør
Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst
Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte revalideringskonsulent Hanne Thomsen eller institutionsleder
Erwin Berngruber, tlf. 8617 3400.
Ansøgning:
Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse m.v.
sendes til:
Erhvervstræningen
Vejlbjergvej 5-15, Postboks 2113
8240 Risskov
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 30. juni
1997.

36

12 • 97

Klinisk psykolog

Psykolog til
Psykiatrisk afdeling i
Silkeborg

En stilling som klinisk psykolog ved Børneafdelingen med en ugentlig tjenestetid på 28 1/4 time
er ledig til besættelse pr. 1.8.1997 eller snarest
derefter.
Vigtige arbejdsområder er: Kroniske, maligne
samt psykosomatiske sygdomme.

En fuldtidsstilling som klinisk psykolog ved Århus Amt med tjeneste indtil videre ved psykiatrisk afdeling i Silkeborg er ledig til snarlig besættelse.

Arbejdsområderne omfatter primært børn i alderen 0 - 16 år og deres familier. Der er derudover
tale om et begrænset antal unge og voksne kroniske patienter.

Afdelingen har fuldt sektoransvar hvad angør
den voksne almenpsykiatri.

Arbejdet består dels af henvisninger fra andre
personalegrupper, dels opsøgende arbejde hos
alle nydiagnostiserede børn og ad hoc samtaler.

Afdelingen betjener seks kommuner i Århus
Amts vestregion med et indbyggertal på ca.
95.000. Til afdelingen er knyttet en åben og lukket modtageafdeling, daghospital samt lokalpsykiatri.

Arbejdsopgaverne er hovedsageligt:
1. Kriseintervention hos børn, forældre og
søskende
2. Forældrerådgivning og forældregruppe
3. Supervision/vejledning af personale
4. Deltagelse i tværfaglige konferencer
5. Psykologiske undersøgelser.

Ansøgeren kan forvente at indgå i tværfagligt
samarbejde med anden psykolog. Arbejdsopgaverne vil helt overvejende bestå af behandlingsopgaver, men psykologisk undersøgelse, supervision og undervisning indgår også blandt opgaverne. Arbejdsopgaverne vil overvejende være
placeret på den åbne modtageafdeling samt lokalpsykiatri, der begge er beliggende i Silkeborg.
Der ønskes en cand.psych. med efteruddannelse
svarende til Dansk Psykolog Forenings autorisationskrav og gerne med erfaring i tilsvarende arbejde inden for det voksenpsykiatriske område.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Amtsrådsforeningen
og Dansk Psykolog Forening.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos psykologerne, tlf. 86 82 69 99, lokal 2660 eller hos
Afdelingsledelsen.
Ansøgning sendes til
Afdelingsledelsen,
Psykiatrisk afdeling,
Falkevej 1-3,
8600 Silkeborg

Ansøgere med erfaring med ovenstående samt
autorisation eller klinisk efteruddannelse vil blive foretrukket. Der kræves evne til tværfagligt
samarbejde, lyst og mod til at arbejde med disse
grupper og stor selvstændighed og flexibilitet
angående arbejdstilrettelæggelse.
Ansættelsen sker ved Århus Amt med tjeneste
indtil videre ved Skejby Sygehus, Børneafdelingen.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Psykolog Birgit Vestergaard, Børneafdelingen, på telefon 8949 6765
(direkte nr.).
Ansøgning sendes inden den 4.7.1997 til Afdelingsledelsen Børneafdeling A, Skejby Sygehus,
Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Ansættelsessamtale vil finde sted den 28.7.1997.

senest den 4. juli 1997.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.Mi.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.Mi.
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AMTSSYGEHUSET
Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

Klinisk
psykolog
Ved Amtssygehuset, Psykiatrisk afdeling i Esbjerg er
en stilling som klinisk psykolog ledig til besættelse pr.
1. september 1997 eller efter aftale.
Psykiatrisk afdeling i Esbjerg omfatter 3 åbne stamafdelinger med tilsammen 42 senge, en åben psykoseafdeling med 15 senge, hvortil er knyttet et afdelingsbaseret psykoseteam. Desuden en gerontopsykiatrisk
enhed med 9 sengepladser og tilknyttet team. Endvidere et psykoterapeutisk dagafsnit med 10 pladser, en
psykiatrisk skadestue med 5 brikse samt 2 distriktspsykiatriske teams henholdsvis i Esbjerg og Varde.
Stillingen er knyttet til sengeafdelinger og skadestue
og varetages sammen med en anden klinisk psykolog.
Arbejdsopgaverne omfatter supervision og undervisning af afdelingens personale, men også psykologisk
undersøgelse og kortvarige behandlingsopgaver.
Der ønskes en psykolog med efteruddannelse svarende til Dansk Psykolog Forenings autorisationskrav eller under uddannelse hertil. Der vil blive lagt vægt på
erfaring med psykologisk undersøgelse og kendskab
til behandling af psykiatriske patienter.
Supervision ydes af psykolog godkendt som supervisor på videreuddannelsesniveau af Dansk Psykolog
Forening.
Aflønning efter aftale mellem Amtsrådsforeningen i
Danmark og Dansk Psykolog Forening.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrerende overlæge Jørgen Jensen,
tlf. 79 18 29 90 eller til klinisk psykolog Helge Jensen, tlf. 79 18 28 70.
Ansøgningen sendes til Afdelingsledelsen, Amtssygehuset, Psykiatrisk afdeling i Esbjerg, Gl. Vardevej 101,
6715 Esbjerg N senest med morgenposten d. 7. juli
1997.

Hillerød Sygehus

Klinisk psykolog
ved Psykiatrisk
afdeling S
Hillerød Sygehus
Ved Psykiatrisk afdeling S er en stilling son klinisk psykolog med ugentlig arbejdstid 30,13 timer (30 timer og 8 minutter) ledig til besættelse
pr. 1. august 1997 eller efter aftale.
Afdeling S består af to funktionelle enheder:
To døgnafsnit ved Hillerød Sygehus og dagafsnit/ambulatorium ved Frederikssund Sygehus.
Den opslåede stilling er indtil videre knyttet til
funktionen ved et af afdelingens to døgnafsnit
med 20 senge, Hillerød Sygehus.
Ansøgere med bred klinisk psykologisk uddannelse og erfaring vil blive foretrukket. Der er
mulighed for supervision og udvikling af faglige
specialer.
Kvalifikationer svarende til Dansk Psykolog Forenings krav til autorisation.
Aflønning i henhold til Dansk Psykolog Forenings krav til autorisation.
Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til
psykolog Theo Wagener, telefon 4829 3305 eller
psykolog Marianne Nabe-Nielsen, telefon 4829
5231.
Ansøgning stiles til administrationen og sendes
til:
Administrerende overlæge Bent Lauritsen
Psykiatrisk afdeling S
Helsevej 2
3400 Hillerød

RIBE AMT
Ribe Amt har særegne landskabsmæssige, historiske og kulturelle
værdier. Der bor 221.000 mennesker i amtets 14 kommuner. Amtsrådet tager sig af store fælles opgaver som sygehuse. gymnasier, voksenundervisning, sociale institutioner, veje, miljø og meget andet.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. J.K.J.

og skal være afdelingen i hænde senest 15. juli
1997 kl. 12.00, idet ansættelsessamtaler planlægges i dagene 16.-18. juli d.å.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud kan der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på evt. tillægsdrøftelse afhængig af ansøgerens kvalifikationer. L.M.
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Vikar for
arbejdspsykolog
BST Vejle søger en psykolog som barselsvikar med tiltrædelse pr. 1. september 1997. Vikariatet forventes at
vare 28 uger.
Vi søger en psykolog med erfaring inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område. Vi forventer, at du rimelig hurtigt vil kunne løse opgaver for
vores kunder på en selvstændig og kompetent måde.
Arbejdet er afvekslende og spændende. Overordnet vil
du fungere som arbejdsmiljøkonsulent i forhold til psykologfaglige og tværfaglige opgaver på hovedsageligt
organisations- og gruppeniveau. Opgaverne har forebyggende og problemløsende karakter.
Som nyansat vil du gennemgå centrets indtroduktionsprogram. Du vil få mulighed for sparring med vores
anden psykolog og for ekstern supervision.
Arbejdstid: 30-37 timer om ugen. Løn efter aftale.
Samtaler forventes afholdt i uge 28. For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til psykolog Oliver Uth
eller daglig leder Jens Svenningsen på tlf. 75 71 15 00.
Ansøgning senest den 1. juli 1997 til:

BST Vejle, Karl Bjarnhofs Vej 13,
7120 Vejle Ø. - Tlf. 75 71 15 00
BST Vejles idégrundlag:
• At rådgive, vejlede og undervise inden for områderne miljø- og arbejdsmiljø med udgangspunkt i
den enkelte virksomheds behov og forventninger.
• At medvirke til en effektivisering af virksomhedernes miljøindsats til gavn for såvel de ansatte
som virksomhedernes økonomi.
• At virke som opdateret oplysnings- og videnbase,
som medlemsvirksomhederne kan trække på.
BST Vejle vil være kendt for at være en kundeorienteret, kompetent, smidig og udviklende samarbejdspartner.
BST Vejle er kendt for en udviklende virksomhedskultur, hvor medarbejderne har medindflydelse på alle
væsentlige beslutninger og stor metodefrihed i det
daglige arbejde.
Medarbejderstaben, i alt 22 personer, er højt motiveret,
erfaren og velkvalificeret inden for såvel de faglige
områder, som branchekendskab og teknologi.
Sekr.bem.: Ved stillingstilbud kan der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på evt. tillægsdrøftelse, afhængig af ansøgerens kvalifikationer. J.K.J.

Rådgivningsfunktionen
for Senhjerneskadede
i Nordjyllands Amt
Har du lyst til udvikling og udfordringer - så se her:
En nyoprettet stilling som faglig rådgiver og koordinator ved
Rådgivningsfunktionen for Senhjerneskadede i Nordjyllands
Amt er ledig til besættelse pr. 1. september 1997 eller efter aftale.
Rådgivningsfunktionen er en nyskabelse i Nordjyllands Amt.
Den har som opgave at yde tværsektoriel rådgivning om optrænings-, undervisnings- og beskæftigelsesmuligheder til
brugere, pårørende samt institutioner og forvaltninger, der arbejder med optræning, undervisning og revalidering af personer med senerhvervet hjerneskade.
Rådgivningfunktionen består af et fagligt baggrundsteam
(med fagpersoner fra eksisterende institutioner, brugerorganisationer og forvaltninger) og en faglig rådgiver og koordinator med tilhørende sekretærfunktion.
Rådgivningsfunktionen er organisatorisk tilknyttet neurologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Det faglige baggrundsteam
fastlægger prioritering af arbejdsopgaver i samråd med den
faglige rådgiver og koordinator. Det må forventes, at rådgivningsopgaverne i stort omfang vil foregå på institutionerne og
i forvaltningerne.
Stillingen som faglig rådgiver og koordinator ønskes besat
med:

psykolog/neuropsykolog
Ansøgeren forudsættes at have et vist kendskab til neuropsykologi, men arbejdet vil indeholde mulighed for at opnå kompetence i udredning og optræning af en bred gruppe patienter
gennem tidsbegrænset, men superviseret arbejde med klinisk
diagnostik og medvirken ved optræning at akutte neurologiske patienter.
Der vil således kunne opnås aftale om, at arbejdet over en periode indeholder dagligt klinisk arbejde i et aftalt omfang afhængig af ansøgerens øvrige kvalifikationer. Målet er, at funktionen varetages af en videreuddannet neuropsykolog.
Ud over faglige kvalifikationer vil der ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på:
- erfaring med rådgivning og tværfaglig kommunikation
- evner til selvstændigt at kunne prioritere og tilrettelægge
arbejde
- lyst og evne til at opbygge en ny tværfaglig/sektoriel organisation.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos neuropsykolog Jens Østergaard Riis, neurologisk afdeling, Aalborg Sygehus, tlf. 99 32 19 55 eller chefsygeplejerske Vibeke
Deding, tlf. 99 32 20 40.
Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt
relevante bilag stiles til Nordjyllands Amt og sendes til chefsygeplejersken, Direktionen, Aalborg Sygehus, Postboks 365,
9100 Aalborg.
Ansøgningsfrist: 8. juli 1997 med morgenposten. Ansættelsessamtaler afvikles i uge 35.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.M.
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OTTERUP
KOMMUNE
1 ledende psykolog og
2 psykologer
Otterup Kommune opretter pr. 1. august 1997 sin egen
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Med forbehold over for kommunalbestyrelsens godkendelse opslås følgende stillinger:
1 ledende psykolog (cand.pæd.psych. med autorisation/
cand.psych.)
1 psykolog (cand.pæd.psych., gerne med autorisation/
cand.psych.)
1 psykolog (30 timer), (cand.pæd.psych., gerne med autorisation/cand.psych.)
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunens PPR skal
arbejde tværsektorielt og løse opgaver i forhold til såvel folkeskolelovgivningen som bistandsloven, hvilket betyder, at PPR
skal indgå i et bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
omkring det enkelte barn og familie ud fra familiesynet.
Udviklingen af den forebyggende indsats i såvel skoler som på
småbørnsområdet ønskes intensiveret.
Kommunen betjener 2350 børn og unge i alderen 0 - 18 år.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning omfatter: 1 leder af PPR,
1,81 psykologer, 1,0 tale/hørekonsulent, 0,24 læse/stavekonsulent og 0,27 sekretær. Kommunens kurator og konsulenten for
børn med generelle indlæringsvanskeligheder tilknyttes PPR.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er organisatorisk placeret i
børne- og kulturforvaltningen, men skal have tæt samarbejde
med social- og sundhedsforvaltningen.
Vi ønsker, at psykologerne
- er helhedsorienteret
- kender og interesserer sig for folkeskolens og det sociale områdes miljø og problemer
- kan arbejde med børn og forældre individuelt og i grupper
- har interesse og gerne erfaring i arbejde med familier, børn og
unge med massive problemer
- kan foretage pædagogisk-psykologisk testning og anvende
resultaterne
- kan supervisere lærere, pædagoger m.fl.,
- samt at ledende psykolog har ledelseserfaring.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse
til børne- og kulturchef Hans Gustav Behringer på telefon
64 82 17 57 (lokal 202) eller ved henvendelse til socialchef Kurt
Holmsted (lokal 210).
Ansøgning med eksamensbeviser og relevante anbefalinger skal
være kommunen i hænde senest den 4. juli 1997 kl. 12.00 og
bedes fremsendt til:
Otterup Kommune Løn- og personalekontoret
Rådhuset, 5450 Otterup.
Ansættelsessamtaler til stillingen som ledende psykolog forventes afholdt den 10. juli. Ansættelse foretages snarest herefter.
For så vidt angår de to psykologstillinger forventes ansættelsessamtaler afholdt i uge 29 på grund af den ledende psykologs
medvirken.
Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. B.F.

Københavns Kommune
Sundhedsvæsenet
Social- og Sundhedsskolen

Undervisere
i psykologi
Social- og Sundhedsskolen i Københavns Kommune søger undervisere til vikariater i psykologi.
Stillingerne er ved såvel de grundlæggende
uddannelser som opskolingsuddannelserne.
Stillingerne ønskes besat snarest muligt.
Vi kan tilbyde:
• en undervisningsstilling med mulighed for
faglig og personlig udvikling
• selvstændig arbejdsplanlægning
• mulighed for at påvirke udviklingen af uddannelserne
• mulighed for at arbejde i et tværfagligt
team.
Vi forventer:
• at du har undervisningserfaring
• at du er psykolog og har nogen erfaring
som sådan
• at du kan arbejde selvstændigt
• at du har tyst til at samarbejde i et tværfagligt lærerteam
• at du ønsker at deltage i skolens mangeartede aktiviteter.
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende aftale.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås
ved henvendelse til uddannelsesleder Kirsten
Mikkelsen på telefon 3528 7210.
Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og
tidligere beskæftigelse fremsendes til:

Social- og Sundhedsskolen,
Personalekontoret,
Fensmarksgade 65,
2200 København N.
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest
den 3. juli 1997.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. A.V.S.
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SØLAGER

Københavns Kommune
Magistratens 1. afdeling
Skolevæsenet

Psykolog
En fuldtidsstilling som psykolog ved Sølager er ledig til besættelse snarest muligt.

Skolepsykolog
Nogle skolepsykologstillinger ved Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR) er ledige til besættelse pr 1. august 1997. Foruden lærereksamen forudsættes der uddannelse som cand.
pæd.psych. eller cand.psych. samt gerne relevante arbejdserfaringer.
I stillingerne vil der kunne blive tale om såvel
pædagogisk psykologiske som kliniske arbejdsopgaver i forbindelse med et eller flere af hovedarbejdsområderne, som er: småbørnsarbejde, familiearbejde, skolearbejde og gymnasiearbejde.
Arbejdsstedet vil være enten PPR Amager eller
PPR NV.
Det ses gerne, at ansøgerne er autoriseret.
Der er ikke tillagt stillingerne undervisning.
Da der desuden vil være flere ledige vikarposter, bedes ansøgere oplyse, om de evt. vil være
interesserede i et vikariat.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for lærere m.fl. samt aftale om klassificering i Københavns Skolevæsen.
Stillingen er en overenskomststilling, hvor ansættelsen de første 3 måneder finder sted på
prøve.
For de personer, der i forvejen er tjenestemænd
i Københavns Kommune, kan der eventuelt, efter en konkret vurdering, ske tjenestemandsansættelse
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås
ved henvendelse til chefpsykolog Bjørn Glæsel
eller souschef Vivi Bech, PPR Hovedkontoret, tlf.
31 38 43 90.
Ansøgning
Ansøgning stiles til Skoledirektøren og sendes
til chefpsykolog Bjørn Glæsel, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Krausesvej 3, 2100 København Ø.

Sølager er en amtskommunal specialinstitution for børn og unge med svære sociale og psykologiske vanskeligheder samt
voksne med psykiske handicaps. Institutionen er geografisk og
organisatorisk decentralt opbygget med afdelinger placeret flere forskellige steder i Nordsjælland og tilbyder en bred vifte af
dag - og døgnforanstaltninger, herunder såvel sikrede som åbne afdelinger. Afdelingernes tværfaglige team består af socialpædagoger, skole - og faglærere, køkkenassistent, kontorassistent, socialrådgiver, psykolog og psykiatrisk konsulent. Organisations - og behandlingsarbejdet har de seneste år gennemgået en betydelig udvikling.
Psykologen skal indgå i Sølagers psykologteam på 3 fuldtidsansatte og skal indtil videre tilknyttes Sølagers projektafdeling.
Det er en åben afdeling, der modtager unge 14 til 18 årige til
observation og eventuel undersøgelse med henblik på fremtidige anbringelsesforslag til henvisende kommuner.
Til projektafdelingen er for tiden knyttet en forskningsmedarbejder, der i et 2-årigt forløb, sponsoreret af SIBU, der står for
bl.a. metodeudvikling. Det er tanken, at den psykolog, vi søger,
efterfølgende skal bibeholde en forskningsvinkel i afdelingens
arbejde.
Der er således tale om et varieret, spændende og udfordrende
pionérarbejde.
Det vægtes højt, at det socialpædagogiske miljø er under stadig
og nødvendig udvikling, og at den enkelte ansattes personlige
og faglige udvikling holdes i fokus. Psykologen indgår aktivt i
denne vigtige proces.
Vi ønsker en psykolog, der
- har kendskab til børn og unges særlige problemer
- gerne med erfaring i testning,
- vil kunne befinde sig godt i en dynamisk og foranderlig organisation
- er fagligt inspirerende og udviklingsorienteret og
- er indstillet på tværfagligt samarbejde.
Vi tilbyder
- et dynamisk og udviklende arbejdsklima
- et job med udfordringer så store, at vi ikke altid kan leve op
til dem alle
- samarbejde med velkvalificerede og engagerede medarbejdere
- løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem
Amtsrådsforeningen og Dansk Psykolog Forening.
Såfremt ansøgere besidder særlige kvalifikationer, som institutionen kan gøre brug af, vil der blive søgt tillæg til lønnen.
Det må påregnes, at der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid.
Yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til forstander Steen Jørgensen,
cand.psych. Eva Krogh eller cand.psych. John Skaaby på telefon 47 93 71 24.
Ansøgninger
indeholdende relevant dokumentation bedes sendt til:
Sølager
Sølagervejen 40
3390 Hundested.
således at ansøgningen er
institutionen i hænde
senest den 7. juli 1997.
Sekr.bem.: Ved stillingstilbud kan der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på evt. tillægsdrøftelse afhængig af ansøgerens kvalifikationer. L.M.
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Klinisk
Børnepsykolog
Klinisk børnepsykolog til nyoprettet daginstitution
med specialgruppe søges pr. 15. august 1997 eller
snarest derefter.
Arbejdstid
25 timer ugentligt.
Lidt om os og jobbet
Nyoprettet daginstitution pr. 1. august 1997 med 06 årige børn og specialgruppe med 6-8 børn i samme aldersgruppe. Specialgruppens børn vil fortrinsvis være psykisk udviklingshæmmede børn.
Behandlingsteamet vil bestå af Socialpædagoger
med specialpædagogisk erfaring, psykolog, fysioterapeut og talepædagog.
Vores forventninger til psykologen
- Bred erfaring indenfor småbørnsområdet, herunder specielt fysiske/psykiske handicap
- Testning og vurdering af børnene
- Tilrettelæggelse af pædagogisk/psykologiske
behandlingsplaner
- Supervision af personalet
- Rådgivning, individuel - og parterapi til forældre samt familiebehandling
- Legeterapi
- Undervisning.
Desuden vil psykologen skulle påtage sig en supervisionsgruppe af støttepædagoger (ca.6) fra kommunens øvrige daginstitutioner.
Psykologen vil have base i daginstitutionen med
reference til Lederen, men nært samarbejde med
kommunens 2 andre psykologer i småbørnsområdet og med kommunens andre behandlingsteam.
Vi forventer evne til at indgå flexibelt, men samtidigt psykologfagligt i et tværfagligt samarbejde og
udviklingsarbejde indenfor institutionen og i hele
daginstitutionsområdet.
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst og aftaler.

Skolepsykolog
primært til
flygtningeområdet
Børn-og ungeafdelingen, Områdekontor ØST, søger pr.
01.08.1997 en psykolog til fast stilling - stillingen er en midlertidig ekstranormering, som efter 1 år påregnes at indgå i Odense
Kommunes faste stillinger.
Psykologen indgår i afdelingens PP-team, som p.t. består af 2
skolepsykologer, 1 klinisk psykolog, 1 tale/hørekonsulent, tale/hørepædagoger/lærere, 1 “fIyver” og 1 institutions-/skolekonsulent.
Afdelingens arbejdsmetode er tilrettelagt efter at yde en tværfaglig indsats i forhold til svært belastede børn og unge og familier.
Skolepsykologens arbejdsområde:
• Primært flygtningeområdet med særlig vægt på de bosniske
flygtninge.
• Skolepsykologisk indsats i forhold til bosniske børn i modtageklassser i Odense.
• Indsats i forhold til flygtningebørn på skolerne i Område
ØST (p.t. 4 skoler).
Arbejdet består primært i:
• Rådgivning vedrørende specialundervisning i skolernes
støttecentre og specialklasser.
• Undersøgelse og beskrivelse af børn og unge.
• Rådgivning og vejledning af forældre.
• Udarbejde henvisninger til diverse foranstaltninger.
• Konsulentopgaver i forhold til skolerne.
Kvalifikationer:
• Psykolog med interesse for børn/unge-området/specielt
flygtningeproblematikken.
• Interesse for videreuddannelse.
• Gode samarbejdsevner.
• At du kan arbejde selvstændigt.
• At du er villig til at modtage supervision (det er en forudsætning for at få arbejde i afdelingen, at der modtages supervision).
Vi kan tilbyde:
• Spændende arbejde i en børn- og ungeafdeling, der er tværfagligt sammensat med ca. 100 ansatte fordelt på 10 forskellige faggrupper.
• Fagligt spændende job.
• Faglig personlig udvikling gennem relevante kurser og efteruddannelsesmuligheder.
• Kollegialt med- og modspil.
• Supervision med ekstern supervisor.

Yderligere oplysninger
Fås ved henvendelse på tlf. 4824 1911.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hillerød Kommune ønsker at fremme en så ligelig
repræsentation af mænd og kvinder på alle arbejdspladser og på alle niveauer i organisationen
som muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
gruppeleder Conny Stolberg-Rohr, lokal 5901, distriktsleder
John Hansen, lokal 5900, eller skolepsykolog Anni Broue Olesen, lokal 5906.

Ansøgningsfrist
Fredag den 4. juli 1997 kl. 12.00.
Ansøgning sendes til
Hillerød Kommune
Frederiksværksgade 39
3400 Hillerød

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.M.

Ansøgning bilagt eksamensbevis og oplysning om tidligere
beskæftigelse fremsendes til:
Magistratens 5. afd., Personalekontoret,
Slotsgade 5, 5000 Odense C.
Ansøgningsfrist: fredag den 4. juli 1997 kl. 12.00.
Jobnr. 5933 bedes anført på kuvert og ansøgning.
Sekr.bem.: Ved stillingstilbud kan der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på evt. tillægsdrøftelse afhængig af ansøgerens kvalifikationer.
B.F.
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Hjerneskadecentret, Fyns Amt
Tolderlundsvej 2, 5. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 12 19 53

Psykolog
Ved Hjerneskadecentret, Fyns Amt, er en stilling som psykolog
ledig pr. 1. august 1997.
Vi er:
- Leder (socialrådgiver), 2 psykologer, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut, 1 sekretær, 1 erhvervskonsulent. Der er endvidere aktuelt tilknyttet deltidspsykolog, som arbejder med
evaluering.
- Vi arbejder i et tværfagligt team, hvor vi yder behandling/
træning til personer, som har pådraget sig en hjerneskade i
forbindelse med hovedtraume, blodprop etc.
- Hjerneskadecentrets tilbud omfatter blandt andet indsigtsgivende behandling, social træning, træning af kompensationsteknikker i forhold til hverdagen, familiesamtaler, pårørendegruppe, fysisk træning samt udslusning til arbejde/
beskyttet arbejde eller andre aktiviteter.
- Pr. 1. januar 1998 kommer vi i hus med Hjerneskaderådgivningen, Fyns Amt og får hermed muligheder for et bredt fagligt miljø.
Vi forventer, at du kan:
- Foretage neuropsykologiske undersøgelser (eller har lyst til
at lære det).
- Give gruppeundervisning/behandling inden for området
neuropsykologisk rehabilitering.
- Tilrettelægge og udføre individuelle samtaleforløb, ofte med
inddragelse af pårørende.
- Arbejde i et tværfagligt team, hvor der eksperimenteres med
tværfaglige metoder.
Vi forventer, at du har:
- Uddannelse som cand.psych. med neuropsykologisk erfaring.
Vi forventer, at du er:
- God til at arbejde selvstændigt, men også indstillet på at arbejde i et team.
- Interesseret i hele tiden at udvikle metoder inden for behandlingen af senhjerneskadede (og medvirke til, at denne
løbende inspireres af ny forskning inden for senhjerneskadeområdet).
Vi tilbyder:
- At være med i en opbygningsfase, hvor Fyns Amt etablerer
en samlet indsats inden for senhjerneskadeområdet
- En stilling med meget varierede arbejdsopgaver
- En stilling, der indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder
- Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Psykolog Forening.
Nærmere oplysninger kan fås hos centerleder Kirsten Zoffmann eller psykolog Lisbeth Terkildsen, tlf. 66 12 19 53.

Psykolog
I Skolepsykologforbundet mellem Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde kommuner er er en stilling som
psykolog ledig pr 1. oktober 1997.
Stillingen er i øjeblikket en halvtidsstilling, men
det forventes, den opnormeres til en fuldtidsstilling, hvilket vil være afklaret inden ansættelsessamtalen.
Indbyggertallet i de 3 kommuner er ca. 30.000,
hvoraf de ca. 7.000 er i alderen 0 - 18 år.
Ved PPR er der ud over den ledige stilling 4 fuldtidsansatte psykologer, konsulent for tale-høreundervisningen, 2 talepædagoger, læse-stavekonsulent, kurator samt 2 sekretærer.
Stillingen kan søges af psykologer med uddannelse som cand.pæd.psych. eller cand.psych., gerne
suppleret med efteruddannelse i pædagogisk psykologi og autorisation. Men også studerende, der
forventer at færdiggøre studiet i nærmeste fremtid,
vil kunne komme i betragtning.
Stillingen ønskes besat af en person, der
* kan arbejde selvstændigt
* har faglige kvalifikationer til at arbejde med både
pædagogisk-psykologiske og kliniske sager
* har evne og vilje til at samarbejde tværfagligt såvel internt som eksternt
* vil være med til at præge og udvikle Rådgivningens indsats i det forebyggende arbejde.
Kontoret lægger stor vægt på supervision, og der
er gode muligheder for kurser/efteruddannelser.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomster samt kørselsgodtgørelse efter Statens regler.
For yderligere oplysninger om stillingen kan der
rettes henvendelse til ledende psykolog Flemming
Madsen på tlf. 75 22 30 66 (arb.) eller 75 41 05 00
(priv.).
Ansøgningen stiles til Forbundsstyrelsen og sendes
til:

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være centret i hænde onsdag den 2. juli 1997
med morgenposten. Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag
den 29. juli 1997.

PPR
Lundgade 14,
6800 Varde

Ansøgning stiles til:
Hjerneskadecentret, Fyns Amt
Tolderlundsvej 2, 5. sal
5000 Odense C.

Ansøgningsfristen udløber den 1. august 1997 kl
12.00, og ansættelsessamtaler påregnes afholdt i
uge 35.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. B.F.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.Mi.
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Storstrøms Amt
CENTRALSYGEHUSET
I NÆSTVED
Medicinsk Afdeling
Hæmatologisk/onkologisk
funktionsområde
En fuldtidsstilling som psykolog ved medicinsk afdeling med hovedarbejdsområde inden for afdelingens
onkologiske/hæmatologiske afsnit er ledig til besættelse snarest.
Psykologens arbejde vil omfatte psykologisk rådgivning og støtte til kræftpatienter, deres pårørende og det
involverede personale. Herunder bliver psykologens arbejdsopgaver bl.a. at styrke og udbygge personalets viden og færdigheder i forhold til kommunikation og psykisk omsorg gennem undervisning og supervision af relevante faggrupper samt at vejlede inden for arbejdsområder, hvor krise og omsorg i forbindelse med livsafslutning giver et emotionelt pres for patienter, pårørende og
ansatte.
Arbejdsområdet er primært på onkologisk/hæmatologisk afsnit, men rådgivende støtte til kræftpatienter og
personale på sygehusets øvrige afdelinger, der behandler kræftsygdomme, må påregnes. Det forventes, at psykologen deltager i prioritering af arbejdsopgaver og i
det hele taget er med til at definere stillingens funktion.
Vi ønsker en erfaren klinisk psykolog, som er fleksibel,

udadvendt og har gode tværfaglige samarbejdsevner.
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt
på et tværfagligt samarbejde og åbenhed overfor nye
tanker og muligheder i den fortsatte udbygning af den
onkologiske/hæmatologiske funktion. Et spændende
og udfordrende job med gode muligheder for personlig
og faglig udvikling.
Løn- og ansættelsforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: 27. juni 1997.
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres i personaleafdelingen, tlf.: 5572 1401 lok. 2028.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til overlæge
Preben Philip tlf. 5572 1401 lok. 3128, afdelingssygeplejerske Lone Drachman tlf. 5572 1401 lok. 3124 eller psykolog Bue Majvang.
Ansøgning fremsendes til:
Centralsygehuset i Næstved,
att: overlæge Preben Philip, 4700 Næstved.
Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. B.F.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. B.F.
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PPR Brørup-Holsted-Vejen

Psykolog
Til PPR for Brørup-Holsted og Vejen kommuner søges en
psykolog på fuld tid med tiltrædelse 1.8.97 eller snarest
derefter.
Det forventes, at ansøgere har uddannelse som
cand.psych. eller cand.pæd.psych. Studerende, som står
for at afslutte uddannelsen, er velkomne til at søge.
PPR beskæftiger 4 psykologer, 1 talekonsulent, 2 tale-hørepædagoger, 1 sekretær og 1 fysioterapeut.

MORSØ
KOMMUNE

Klinisk
psykolog
Ved Morsø Skolevæsen
er en stilling som klinisk
psykolog ledig til besættelse pr. 1. september
1997.

Arbejdsområdet er betjening af børn i alderen 0-18 år (ca.
6.000 børn) inden for en politisk vedtaget målsætning for
kontoret.

Stillingens indehaver
skal bistå kommunens
traditionelle kliniske
psykologopgaver i fornødent samarbejde med socialområdet.

Arbejdsopgaverne omfatter p.t. (kontorets målsætning
er under ændring):
Undersøgelse af småbørn og rådgivningsopgaver i forhold til pædagoger og forældre.
Undersøgelse af børn med faglige vanskeligheder og
rådgivning af forældre og lærere om specialundervisning.
Behandlingsopgaver i forhold til børn og forældre med
lettere vanskeligheder.

Stillingen er henført til
tjeneste under ansvar
over for den ledende
skolepsykolog ved den
fælles Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning for
Thisted og Morsø Kommuner.

Vi forventer:
At du kan arbejde selvstændigt.
At du er serviceorienteret over for brugere.
At du kan omstille dig til nye arbejdsopgaver
At du kan samarbejde internt og tværfagligt.
Vi tilbyder:
Gode efteruddannelsesmuligheder, bl.a. indenfor specialundervisningsområdet
Muligheder for at være med til at præge kontorets udvikling
Et spændende job, som giver mulighed for selvstændig planlægning
Gode kollegiale forhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til
ledende psykolog Erlan Østergaard, tlf. 75 38 21 88 (d. 20.
og 21.6.) eller souschef Ole Klüver, tlf 75 55 82 25 eller
skoledirektør B. Valentin Jensen, tlf 79 96 05 88.
Ansøgningen sendes til:
Skoleforvaltningen, Vejen Kommune
Nørregade 11, 6600 Vejen
så den er forvaltningen i hænde senest den 7. juli 1997
kl. 7.00.
Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 17.7., og man vil
modtage indkaldelse til samtale den 14.-15.7.

Ansættelse og aflønning
i henhold til overenskomst mellem Dansk
Psykolog Forening og
Kommunernes Landsforening.
Nærmere oplysning om
stillingen kan fås ved
henvendelse til skoledirektør Poul Erik Olsen,
Morsø Kommune, tlf.
99 70 70 32, eller ledende
skolepsykolog Birthe
Heeager, tlf. 97 92 00 88.
Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Undervisningsog Kulturforvaltningen
Jernbanevej 7,
7900 Nykøbing
Mors.
Ansøgningsfrist:
8. august 1997.

ANSTALTEN
VED
HERSTEDVESTER

KLINISK
PSYKOLOG
søges pr. 1. september 1997.
Arbejdstid 37 timer ugentligt.
Anstalten ved Herstedvester
er en lukket psykiatrisk behandlingsinstitution under
Kriminalforsorgen. Institutionen ledes af en juridisk uddannet inspektør og viceinspektør. Personalet består
herudover af en administrerende overlæge i psykiatri,
to psykiatriske overlæger, to
psykiatrisk 1. reservelæger
og en somatisk afdelingslæge samt tre kliniske psykologer. Der er endvidere ansat
socialrådgivere, sygeplejersker, lærere, fængselsfunktionærer samt administrativt
personale.
Anstalten har plads til 124
mandlige indsatte (heraf et
antal dømt efter den grønlandske kriminallov) og 6
kvindelige indsatte. Hovedparten af de indsatte har
svære psykiske forstyrrelser.
Ansøgere forudsættes autoriseret af Psykolognævnet i
Socialministeriet. Der kræves
desuden erfaring med følgende arbejdsfunktioner:
Psykoterapi af klienter med
svær psykopatologi, psykologiske undersøgelser samt
diagnostik, tværfagligt samarbejde, undervisning og supervision samt udfærdigelse
af erklæringer til myndigheder.
Løn iflg. overenskomst med
mulighed for kvalifikationstillæg.
Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til psykolog Steen Mollerup på telefon 43 86 94 23 eller psykolog Hanne Grosen på telefon
43 86 94 20, dagligt kl 14.0015.00.
Ansøgning sendes inden 14
dage til:
Inspektøren for Anstalten
ved Herstedvester
Holsbjergvej 20,
2620 Albertslund
mærket „klinisk psykolog“.
Sekr.bem.: Ved stllingstilbud skal
der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse,
forinden tiltrædelse må finde sted.
A.V.S.
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Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. J.K.J.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L.M.
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Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal
der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse,
forinden tiltrædelse må finde sted.
B.F.
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Ergoterapeutskolen i København
Universitetsparken 4 - 2100 København Ø - Tlf. 35 36 95 95 - FAX 35 26 04 48

Grundet øget studentertal søger
Ergoterapeutskolen i København.

Underviser i psykologi
på timelærerbasis
I Efterårsemesteret drejer det sig om i alt ca. 60 timer. Du
er i en vis udstrækning medbestemmende om, på hvilke
dage timerne skal placeres. Mulighed for ansættelse til
forløb på senere semestre.
Ergoterapeutuddannelsen er tilrettelagt med problembaseret læring, hvorfor undervisningstimerne ud over
forelæsninger er tilrettelagt som vejledning for grupper.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med såvel ergoterapilærere som anden psykolog kollega.

Kvalifikationer
Voksenpædagogisk erfaring, teoretisk og praktisk viden
indenfor klinisk- og socialpsykologi, herunder gode færdigheder i procesanalyse.

Kendskab til ergoterapeuters arbejdsområde - her specielt viden om ældre og handicappede - en fordel.

Løn
Efter overenskomst mellem finansministeriet pr. time
kr. 338,26 inkl. feriegodtgørelse.

Yderligere oplysninger
Fås hos rektor Gitten Hammerberg eller administrationsleder Tove Christensen på tlf: 3536 9595 frem til den 3.7.

Ansøgning sendes til
Ergoterapeutskolen i København, Universitetsparken 4,
2100 Kbhvn Ø, senest den 4. august kl 12.
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TRANBERG

MARKETING RESEARCH

Kvalitativ projektleder
Jobbet:
Du skal stå for planlægning, gennemførelse og
rapportering af kvalitative markedsanalyser.
Gennemførelse sker ved gruppe- eller individuelle interview, ud fra hvilke der skal udformes rapport samt mundtlig præsentation.
Kunder og problemstillinger kan være vidt forskellige, hvorfor løsning kræver samarbejdsvilje og indlevelsesevne i forhold til kundens
problemstilling. Grundige samt klart fremstillede analyserapporter samt overholdelse af
deadlines er en selvfølge.
Jobbet kræver desuden ikke mindst lyst og evne til at interviewe og engagere vidt forskellige
typer af interviewpersoner i problemstillingen.
Din profil:
• Cand.psych., cand.comm.,
cand.scient.soc. el.lign.
• Interesse for kognition og kommunikation
• Erfaring med/interesse for interviewteknik og gruppeprocesser
• Teoretisk velfunderet og brænder for
egen faglighed
• Stærk og hurtig til at klare skriftlige og
mundtlige fremstillinger
• Indstillet på at arbejde på skæve tidspunkter og til tider lange dage og forskellige steder i landet.
Vi tilbyder:
• En lærerig og til tider hektisk arbejdsplads
• Selvstændige arbejdsopgaver
• Indkøringsperiode med tæt supervision
• Løbende supervision samt faglig og
praktisk sparring
• Mulighed for at præge en ung virksomhed/afdeling.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes
til Chefkonsulent, cand.psych. Birgitte Seldorf.
Gerne snarest.

TRANBERG
Marketing Research
Dortheavej 3
2400 København NV
tlf 38 88 71 71
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Århus Amts Misbrugscenter søger en

Psykolog

Psykologvikar
til områdecenter Nord i
Randers

På Social- og Sundhedsskolen, Århus er en stilling som fuldtidsansat psykolog ledig til besættelse pr. 1. september 1997. Undervisningen vil
primært foregå på kursus- og efteruddannelsesafdelingen.

Stillingen er tidsbegrænset og ønskes besat i 6 mdr. med en
ugentlig arbejdstid på 30 timer.
P.g.a. midlertidig intensivering af opgaverne i områdecenter
Nord, søges en psykolog, som kan indgå i områdecentrets
tværfaglige team.
Århus Amts Misbrugscenter er nyetableret medio 1996 med
det formål at varetage Århus Amts indsats overfor stofmisbrugere. Misbrugscentret er decentralt organiseret med områdekontorer og klinikker i Randers, Rønde, Århus og Silkeborg.
Personalet er tværfagligt sammensat bestående af pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger og sygeplejersker.
Der er til centrene knyttet beskæftigelsesprojekter, “halvvejshuse” m.v.
Misbrugscentrets opgaver er bl.a.:
- Udredende og motiverende sagsarbejde i samarbejde med
de enkelte kommuner
- Visitation til og tilsyn med dag- og døgnbehandlingstilbud
- Ambulant behandlingsarbejde, herunder terapi
- Aktiverings-/beskæftigelsestilbud
- Metadonbehandlingkontrol, samt opfølgning i relation til
behandlingsplan.
Psykologarbejdet er et integreret led i den samlede indsats
overfor stofmisbrugerne og sker i et tværfagligt samarbejde
med områdecentrets øvrige ansatte.
Vi forventer, at du:
- har erfaring med eller lyst til at arbejde med stofmisbrugere
- har erfaring med eller lyst til at arbejde med ambulant rådgivning og terapi
- er indstillet på at arbejde tværfagligt
- har forståelse for de personlige og sociale problemstillinger, der er knyttet til misbrugeren
- du er positiv i tanke og handling.
Vi tilbyder:
- et fagligt spændende arbejde
- en arbejdsplads med et godt fagligt og kollegialt klima
- supervision på det faglige arbejde.
Yderligere oplysninger ved områdeleder Ulla Larsen på tlf.
87 10 22 20.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold tit gældende overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk
Psykolog Forening.
Stillingen ønskes besat pr. 1.09.97.

Social- og Sundhedsskolen er en amtskommunal
institution, der varetager uddannelserne af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Desuden løser skolen et stigende antal opskolings- og efteruddannelsesopgaver i forhold til hjemmehjælpere, sygehjælpere
m.m.
Vi forventer:
- at du har undervisningserfaring
- at du er i stand til at formidle relevante psykologiske og pædagogiske emneområder på en
levende og vedkommende måde
- at du har praksiserfaring, gerne inden for social- og sundhedsområdet
- at du kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde
- at du har humoristisk sans og et udadvendt
væsen.
Vi tilbyder:
- et inspirerende, tværfagligt miljø bestående af
bl.a. psykologer, socialrådgivere, pædagoger,
ergoterapeuter og sygeplejersker
- et velfungerende teamarbejde omkring de enkelte uddannelsesoptag og -niveauer
- en arbejdsplads i udvikling, hvor det til tider
går stærkt.
Ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til afdelingsleder Dorte Christensen,
telefon 9741 2607.
Ansøgning vedlagt relevante bilag stiles til:
Skoleleder Leo F. Hansen
Social- og Sundhedsskolen, Århus
Olof Palmes Allé 35
8200 Århus N.
og skal være skolen i hænde senest den 30. juni
1997 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 2. juli 1997 efter kl. 14.00.

Ansøgningsfrist: 1. juli 1997.
Ansøgning sendes til: Århus Amts Misbrugscenter, Områdecenter Nord, Reiersensvej 7, 4. sal, 8900 Randers.

Sekr.bem.: Ved stillingstilbud skal der ske henvendelse til sekretariatet
med henblik på tillægsdrøftelse, forinden tiltrædelse må finde sted. L. Mi.

ÆNDRINGSBLANKET
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Tlf. 35 26 99 55. Telefax 35 26 97 55
Giro nr. 6 03 04 08
Mandag-torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10 -13
Sekretariatschef
Cand.polit. Ole Münster
DP, ÅRHUS
Guldsmedgade 20B, 1., 8000 Århus C
Tlf. 86 19 63 66. Fax 86 19 65 17
Hverdage kl. 10-12 undtagen tirsdag
BESTYRELSE
Formand
Cand.psych. Johanne Bratbo
Wilkensvej 32 st. th., 2000 Frederiksberg

Benyt venligst blokbogstaver eller skrivemaskine
Sendes til: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Der skal kun udfyldes i felter, hvor ændring er sket:
Ændringen sker/er sket pr. den

Titel:

Medlemsnr.:

CPR.nr.:

Navn:
Privat adresse og telefonnummer:
Adresse:

Næstformand
Cand.psych. Thomas Iversen
Themsvej 1, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 81 55
Arb.: Psykiatrisk Hospital Risskov
Tlf. 86 17 77 77

Postnr.:

By:

Privat telefonnr.:

Faxnr.:

Cand.psych. Birgitte Bräuner
Enghavevej 17, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 12 69
Arb.: Psykologerne i Borggade
Tlf. 86 19 61 44

Ændring af arbejdssted:

Cand.psych. Cannot F. Kroner
Præstehusene 82, 2620 Albertslund
Tlf. 43 44 31 13
Arb.: Fam.projektet Hirsen
Tlf. 43 43 28 64

Afdeling:

Cand.psych. Danielle Mikkelsen
Mariendalsvej 48A, 4. tv., 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 34 45
Arb.: Distriktspsykiatrisk Center
Tlf. 38 88 31 00
Cand.psych. Henning W. Nielsen
Kikhanebakken 8, 2840 Holte
Tlf. 45 80 64 16
Arb.: PPR Søllerød. Tlf. 45 46 69 73

Myndighed:
Arbejdssted:

Adresse:
Postnr.:

Telefonnr.:
By:

Ansættelsesdato:

Antal timer pr. uge (dvs. løntimer):

Medlemskab af andre fagforeninger:
(Hvis anden organisation er forhandlingsberettiget, vedlæg dokumentation for medlemskab)

q Overenskomstansat

q Tjenestemandsansat

q Tjenestemandslignende

q Privatansat

q Privat praksis

q Andet:

Cand.psych. Berit Sander
Skindergade 43, 2., 1159 København
Tlf. 33 16 22 30
Arb.: Sander Konsulentfirma

Overenskomstløntrin:

Cand.psych. Susan Schlüter
H.C. Andersens Boulevard 51, 1553 København V
Arb.: Privat praksis
Tlf. 33 15 83 50

Anciennitetsdato:

Hvilken dato skifter du løntrin:

Tillægsstørrelse, kr.:

q Pensionsgivende

Cand.psych. Steffen Tange
Rudolph Berghs Gade 44, 2100 København Ø
Tlf. 39 27 37 67
Arb.: Privat praksis
Tlf. 39 27 37 67
Mag.art. Hans Weltzer
Nørremøllevej 55, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 19 31
Arb.: Aarhus Universitet,
Psykologisk Institut.
Tlf. 89 42 49 51
Studenterrepræsentanter:
Stud.psych. Karen Tine Holmegaard
Nyborggade 2, 2.tv., 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 45 45
Stud.psych. Jette Kaiser
Sofienhøjvej 10, 2.th., 2300 København S.
Tlf. 31 58 77 95
1. suppleant
Cand.psych. Claus Wennermark
Ewalds Have 13, 4300 Holbæk
Arb.: Privat praksis
Tlf. 20 14 80 92
2. suppleant
Roal Ulrichsen
Brolandsvej 8, 5320 Agedrup
Arb.: Privat praksis
Tlf. 66 10 75 05

35
12 • 97

eller tjenstemandslønramme:

q Ej pensionsgivende
q Andet (engangs, lokal el. lign.)

Bibeskæftigelse:
Som:

Antal timer pr. uge:

Ophørt den:

Ændringer i øvrigt: (sæt kryds)
q Jeg er dimitteret som psykolog den:
q Jeg har orlov fra:

til:

Orlovens art:

q Jeg er ledig fra den:
q Jeg er blevet pensionist fra den:

Hvilke udvalg/grupper er du medlem af i DP:
Aktuelle ændringer i ansættelsessted bringes i Psykolog Nyt, medmindre det frabedes ved kryds her q

Artikler

Postbesørget blad

(8245 ARC)

Et halvt århundrede
3-21

Side
: Sankthansaften 1947 fik 37 unge mennesker deres
eksamensbevis fra Københavns Universitet.
Som de første kunne de nu kalde sig cand.psych.
Fra universitetet drog de i samlet flok videre til en anden
adresse i København, hvor de stiftede Dansk Psykolog
Forening. Og så var der fest ...
50 år er forløbet siden da, og Psykolog Nyt har helliget
det meste af dette blad til markeringen 
festligholdelsen!  af jubilæet.
Vi tager bladets læsere med på en farverig tur
gennem årtierne, idet vi har spurgt seks psykologer
om deres syn på Psykologi og samfund i 1940erne,
1950erne, 1960erne osv.
Vi ender med et: Hvor står foreningen i dag?
FOTO: BILLEDHUSET
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