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DP STILLER SKARPT
PÅ PSYKOLOGERS
KARRIERE OG
KOMPETENCER

Dansk Psykolog Forening understøtter, at medlemmerne opretholder og udvider deres
psykologfaglige position på arbejdsmarkedet.
Derfor stiller DP under overskriften ”Udvikling af Kursusvirksomheden” skarpt på
psykologers behov for karriere- og kompetenceudvikling.
Projektet introducerer flere relevante aktiviteter for vores medlemmer inden for de
psykologfaglige områder, uden de nødvendigvis er rettet mod en specialistuddannelse.
Samtidig skabes flere tilbud inden for andre faglige områder, der kan styrke psykologer
i at udøve deres erhverv.
Du kan løbende følge udviklingen gennem artikler og annoncer i vores elektroniske
nyhedsbrev.
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STÆRK FAGLIG
KOMPETENCEUDVIKLING
GENNEM HELE
ARBEJDSLIVET

Dansk Psykolog Forening arbejder for at udvikle kompetenceaktiviteter og
læringstilbud til medlemmerne, som kan bidrage til en stærk faglig
kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet.
DP får hyppigt henvendelser fra medlemmer, som søger råd og vejledning, når de
ønsker at ændre deres arbejdslivssituation. DP ønsker på den baggrund at hjælpe
medlemmer med faglig kompetenceudvikling, som kan lette overgange fra en
position i (arbejds-)livet til en anden. Det kan være kompetencetilbud, som kan
hjælpe medlemmer til at blive ’klædt på’ til skift i deres arbejdsliv og karriere, og
tilbud rettet mod medlemmer som er på vej mod eller ny på arbejdsmarkedet.
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Grafisk illustration af overgange i medlemmernes (arbejds-)livet, hvor der er behov
for at kunne understøtte med relevante kompetence-udviklingstilbud.

Medlemmernes kompetencerejse
– på vej mod eller ny på arbejdsmarkedet

Nye på arbejdsmarkedet

Studerende
-

-

Psykolog er det noget for mig?
Hurtigt ud på
arbejdsmarkedet – hvordan
tilrettelægger jeg mit studie?
Snart jobsøgende – Hvad skal
jeg gå efter?

Ledig
-

Jobsøgning
Hvordan sælger jeg mine
kompetencer?

-

Autorisations- og
specialistovervejelser
Langsigtede
karriereovervejelser
Ph.d.-overvejelser
Ønsker ikke at arbejde som
psykolog

Nye kandidater
-

Jobsøgende – hvordan
oversætter jeg mine
studiekompetencer til et sprog
målrettet jobmarkedet?
5

Medlemmernes kompetencerejse
– skift i arbejdsliv og karriere
Fra ansat til leder
(med og uden
personaleansvar)

Fra traditionel psykolog
til ‘noget andet’
Mod ansættelse i det private
erhvervsliv
Ansættelse som akademisk
medarbejder

-

-

Fra ansat til selvstændig
-

Hvordan gør jeg?
Er det noget for mig?

-

Er jeg kompetent til at
arbejde alene?
Hvad er mulighederne?
Hvad gør jeg rent praktisk?
Økonomi?

Job i udlandet

Fra DK til udland
Fra udland til DK

-

Ny autoriseret
- Eks. fra PPR til
‘noget andet’ –
hvordan gør
jeg?

Fra ledig
til job igen
-

Brug for nye
kompetencer

Nye krav i job
-

Politiske tiltag –
reformer
Omstruktureringer
Nye tendenser – nye
kompetencebehov

Udvikling i job (og
fastholdelse af job)
-

Hvordan styrker jeg mine
kompetencer?
Faglig vedligeholdelse,
opdatering og
videreudvikling

Belastning i job
-

Stress og forebyggelse af
stress
Hvordan kan jeg blive på
arbejdsmarkedet?
Skift til andet jobområde?

6

PPR – ET OMRÅDE
I FORANDRING

Formål
Udvikling af kursusaktiviteter målrettet de udfordringer, som medlemmerne oplever
inden for PPR-området, således at psykologerne kan opretholde og styrke deres
position inden for PPR- området.

Baggrund
PPR er et område, som har stor bevågenhed i Dansk Psykolog Forening aktuelt blandt
andet via Psykologkampagnens aktiviteter.
DP får i stigende omfang henvendelser fra medlemmer, som føler sig 'klemt' i de
forandringer, som pågår inden for PPR. Medlemmerne udtrykker ønske om at udvikle
deres kompetencer, så de er rustet til at imødekomme de forventninger og krav, de i
stigende grad mødes med inden for PPR-området.
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Kursusaktiviteter på PPR området
Kursusudvikling med afsæt i medlemmernes behov
For at målrette kursusudviklingen til medlemmernes behov og involvere
medlemmerne i udviklingen af kursusaktiviteter målrettet PPR-området, er der
gennemført en undersøgelse blandt medlemmer ansat inden for PPR-området. Under
overskriften ”Dit kompetencebehov i fokus”, er der gennemført en
spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmerne har svaret på spørgsmål om deres
kompetencebehov, hvilke udfordringer de oplever inden for området og deres ideer til
kompetence- og udviklingsaktiviteter målrettet PPR mv. Der har deltaget 50
medlemmer i undersøgelsen.
Inddragelse af eksperter i kursusudvikling
Der har ligeledes været inddraget eksperter i udviklingsprocessen. Der er bl.a. afholdt
og faciliteret idegenerings-møde, hvor der er deltaget eksperter med indgående
kendskab til PPR-området. Ved mødet blev der stillet skarpt på ideer, som kunne
bidrage til at skabe nye kursustiltag målrettet PPR-området.
Ny specialistuddannelse i pædagogisk psykologi giver inspiration til nye tiltag
Medlemsundersøgelsen viste bl.a. at medlemmerne efterlyser praksisnære
kursusaktiviteter og læring, som kan bygge bro mellem kursus og den lokale kontekst,
som PPR-psykologerne indgår i. Med sigte på at udvikle dette, har DP været i samspil
med og fulgt pilotprojekt, som gennemføres af to kommuner og hvor sigtet netop er at
sikre teoretisk undervisning, som matcher lokale behov og hvor der også er fokus på,
hvordan teorien kan kobles og implementeres i praksis (aktionslæring). Der er løbende
taget stilling til, om der er elementer af projektet, som med fordel kan overføres til
mere generele kurser hos DP og om der er andre affødte kursusbehov, som skal
iværksættes.
Udvikling af kurser til nyt fokusområde: Tidlig indsats ift. små- og spædbørn
Medlemsundersøgelsen viste også, at der er brug for, at DP går foran og i højere grad
tage nye kursusemner op, som favner nogle af de nye udviklingstendenser, der har
betydning for de ydelser, som psykologer i PPR skal kunne levere. Et eksempel på dette
er ’Tidlig indsats målrettet små- og spædbørn’.
Gennem de sidste år har der på PPR-området været et meget stort fokus på
skoleområdet med skolereformen og den stærke inklusionsdagsorden i skolen. Der er
dog en stigende politisk bevågenhed om, at det også er vigtigt at flytte fokus hen på, at
mange problemer i skolen kan forebygges ved at tage fat om børnenes allertidligste
tegn på mistrivsel og chanceulighed gennem et nært samarbejde med daginstitutioner.
For at ruste psykologer til at bidrage til dette, er der som del af projekt ”Udvikling af
kursusvirksomheden” udviklet og gennemført et kursus vedr. "Tidlig indsats ift. småog spædbørn". Gennem kurset får psykologer, der arbejder med spæd- og småbørn og
deres familier, øget kendskab til den nyeste evidensbaserede viden inden for området,
og får styrket kompetencerne til at gribe de nye opgaver, der ligger ift. at kunne
medvirke til tværfaglige tidlige indsatser - allerede fra graviditet og i barnets første
leveår.
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Der er ligeledes afholdt kursusdage vedr. "Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis" med international Professor Judi Messmann, Nina Madsen Sjö og
Mette Væver. Kursets formål er at formidle den nyeste internationale viden om børns
socio-emotionelle kompetencer, så den er anvendbar for danske klinikere, der skal
udrede børn med socio-emotionelle vanskeligheder i forbindelse med iværksættelse af
intervention. Gennem kurset formidles den nyeste viden om forældreskabets
indflydelse på børns sociale emotionelle udvikling og børns resiliens. Samt
gennemgang af hvilke faktorer i den tidlige barndom, der virker beskyttende og hvilke,
der øger risikoen for det yngre barns mistrivsel. Der introduceres også til redskaber til
at vurdere og understøtte udvikling af børns socio-emotionelle kompetencer.
Der arbejdes ligeledes løbende på, at kursusaktiviteterne i projekt ”Udvikling af
kursusvirksomheden” spiller sammen med andre aktiviteter i DP, så der skabes en
flerstrenget indsats. Ift. temaet tidlig indsats er der bl.a. som del af Psykologkampagnen
afholdt en konference sammen med BUPL "Tidlig indsats – ja! Vi kan gøre det bedre
sammen!" Der blev med konferencen sat fokus på, hvordan den tidlige indsats i
daginstitutionerne kan styrkes gennem et tættere og løbende samarbejde med PPR.
Kurset Tidlig indsats ift. spæd- og småbørn udbydes igen i efteråret 2016.
Viden indhentning og deltagelse i konference mv. indenfor PPR-området
Der er løbende indhentet viden og deltagelse i aktiviteter, som kan styrke opbygningen
af relevante PPR-aktiviteter i DP regi. Herunder mulig inddragelse af forskere på AAU
og DPU.
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FLERE
PSYKOLOGER I
LEDERSTILLINGER

Formål
At bidrage til, at stadig flere psykologer finder vej til og styrker deres kompetencer til
at indgå i og udvikle sig i lederstillinger.

Baggrund
Dansk Psykolog Forening arbejder for, at psykologer går ledervejen og naturligt vælges
til lederstillinger.
Den psykologfaglige baggrund kan være en ballast som leder, men er langtfra
tilstrækkeligt. Psykologerne efterspørger blandt andet større viden om management,
strategi og bundlinje. Sådan viden kan allerede hentes på mange af de lederkurser, som
udbydes uden for DP. Hvorfor skal DP så udbyde særlige lederkurser rettet mod
psykologer? En survey blandt medlemmer og en DP workshop med ledere og ledere in
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spe peger sammenfaldende på, at der netop er behov for lederuddannelse, der sætter
psykologernes faglige forudsætninger i spil med øvrige nødvendige
ledelseskompetencer. Undersøgelsen viser også, at der også er brug for kurser, som
kan hjælpe den enkelte psykolog til at blive afklaret ift. at påtage sig en lederstilling.
For at fremme at flere psykologer motiveres til og få lyst til at gå ledervejen, er det valgt
at prioritere, at indsatsen i første omgang rettes mod før-leder-segmentet; dvs. mod
psykologer som overvejer ledelse, men som har brug for mere viden og afklaring af
deres lederpotentiale, for at blive klædt til at give sig i kast med en lederstilling.

Aktiviteter målrettet lederområdet
Udvikling med afsæt i medlemmernes behov
For at sikre relevansen og for at involvere medlemmerne i udviklingen af aktiviteter
målrettet ledelses-området, er der gennemført en mindre undersøgelse blandt
medlemmer, som tidligere har deltaget i workshop om Psykologen som leder.
Inddragelse af medlemmer med ledelseserfaring i udvikling
Der er ligeledes afholdt og faciliteret ide-workshop målrettet ledelsesområdet. Ved mødet
deltog formanden for ledersektionen samt medlemmer fra forskellige sektorer (offentlig og
privat sektor og egen praksis) og med forskellige erfaringsbase inden for ledelsesområdet
(erfarne ledere, nye ledere og ledere på vej). Ved mødet blev der stillet skarpt på ideer, som
kunne bidrage til at skabe nye kursustiltag målrettet ledelses-området. Der var særligt fokus
på ideer målrettet før-leder-kurser og kursusideer målrettet ledere, som er i den første del af
deres lederkarriere.
Udvikling af før-leder kursus

I forlængelse af ide-møde med eksperter og input fra medlemmer, er der
efterfølgende igangsat initiativer med henblik på at indgå aftale med undervisere om
udvikling af et kommende kursus. Kursustilbuddet retter sig mod psykologer, som
ønsker at gå ledervejen og gerne vil afklares eller ledere som er i den første del af
deres lederkarriere. Kurset gennemføres af to psykologer, som har egen virksomhed
og har erfaring med at arbejde med lederudvikling og ledelse, som henholdsvis
intern og ekstern konsulent både i offentlige og private organisationer og
virksomheder.
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NYE MEDIER I
PSYKOLOGENS
ARBEJDE

Formål
At bidrage til, at styrke psykologers kompetencer inden for de internetbaserede
medier, så psykologerne er klædt på til at tilbyde deres klienter e-terapi.

Baggrund
Nye medier anvendes i stadig stigende omfang – også inden for det psykologfaglige
område. Det giver nye muligheder, men også nye udfordringer. Foreningen får i
stigende omfang henvendelser fra medlemmerne, som søger råd, vejledning og som
efterspørger kursustilbud på dette område. For at understøtte at psykologer på bedst
mulig vis klædes på til at agere i virtuelle relationer og anvende nye medier i deres
arbejdspraksis udvikles nu kursustilbud vedrørende teknologiunderstøttede
psykologydelser.
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Kursusaktiviteter vedr. teknologiunderstøttede
psykologydelser
Undersøgelse af muligheder for kursusaktiviteter
Det er som del af projekt ”Udvikling af kursusvirksomheden” undersøgt hvilke
kursusmuligheder, der vil kunne tilbydes psykologer med afsæt i erfaringer fra DK og
andre lande. På den baggrund er der udviklet et nyt kursus ”Kom godt i gang med eterapi”.
Kursus med fokus på retningslinjer, etiske dilemmaer og mødet online
Interessen for teknologiunderstøttede psykologydelser er stigende, både i privat og i
offentlig regi. I takt med den stigende interesse efterspørger psykologer, hvilke
retningslinjer, der gælder for psykologens virksomhed på nettet; hvordan kan klienterne
mødes på en etisk og forsvarlig måde; hvad siger forskning og erfaring og hvilke
muligheder og barrierer skal vi være opmærksomme på? Det er blot nogle af de
temstikker, som indgår i kurset.
Formålet med kurset er, at psykologen får kendskab til og går i dybden med en
psykologisk forståelse af at møde den anden online, selvom psykolog og klient fysisk
befinder sig på forskellige adresser. På kurset arbejdes der med de mest nødvendige
forudsætninger for at møde klienter på nettet, således at psykologen kan integrere
teknologiunderstøttet psykologydelser i egen praksis i henhold til gældende nationale og
internationale retningslinjer. Kurset er målrettet psykologer, som gerne vil tilbyde eterapi til deres klienter.
Kurset er gennemført i efteråret 2015 og der er planlagt nyt kursus igen i foråret 2016.
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PARTNERSKAB: KOGNITIVE
FUNKTIONSNEDSÆTTELSER
OG SEKSUELLE OVERGREB

Formål
At bidrage til, at flere psykologer opnår kompetence til at kunne tilbyde behandling af
mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, som har været udsat for seksuelle
overgreb.

Baggrund
Dansk Psykolog Forening er indgået i partnerskab med Socialstyrelsen om at udvikle
en kursusrække (uddannelse) målrettet privatpraktiserende psykologer. Sigtet er at
uddanne psykologerne til at kunne behandle personer med kognitive
funktionsnedsættelser, som har været udsat for seksuelle overgreb.
Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i større risiko for at blive udsat for
seksuelle overgreb end den øvrige befolkning, og de har, som alle andre mennesker,
behov for og ret til hjælp og behandling, hvis de har været udsat for et seksuelt
overgreb. Selvom følgevirkningerne af seksuelle overgreb er sammenlignelige med
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følgevirkningerne hos ofre for seksuelle overgreb i den øvrige befolkning, har
mennesker med kognitive funktionsnedsættelser behov for en anden form for
behandling, som er tilpasset og målrettet deres særlige behov. Det er netop disse
personer, der ikke nødvendigvis selv kan søge hjælp elle give udtryk for deres problem,
der har brug for, at vi som samfund tager et ansvar for at hjælpe (Socialstyrelsen)
Med det perspektiv har Socialstyrelsen udviklet en psykoterapeutisk guide med
eksempler på behandlingsmetoder målrettet denne særlige målgruppe.

Aktiviteter
Konference
DP har afholdt en konference i samarbejde med Socialstyrelsen om temaet, hvor
behandlingsguiden også blev lanceret. Evaluering har efterfølgende vist stor interesse
blandt de privatpraktiserende psykologer for undervisning inden for feltet.
Udvikling af kursus
For at fremme en større udbredelse af behandling målrettet personer med kognitive
funktionsnedsættelser, som har været udsat for seksuelle overgreb, har Socialstyrelsen
og DP i samarbejde udviklet en kursusrække (uddannelse). Undervisningen af
psykologer tager afsæt i guiden og skal ruste psykologerne til at arbejde med denne
særlig målgruppe af klienter.
Uddannelse af psykologer og af andre støttepersoner
Psykologer er centrale aktører i behandling af mennesker med kognitive
funktionsnedsættelser, som har udsat for seksuelle overgreb. Men lige så centralt er
det, at pædagoger og støttepersoner, som dagligt er i kontakt med borgerne, bliver
opmærksomme på og får viden om tegn på, at borgerne har været udsat for seksuelle
overgreb. En sådan viden vil kunne fremme en større opmærksomhed om
behandlingsbehovet blandt mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for
seksuelle overgreb, og medvirke til at deres behandlingsbehov i højere grad
videreformidles til en psykolog. På tilsvarende vis kan der være brug for, at der i
forlængelse af psykologbehandlingen ydes relevant støtte og hjælp fra pædagoger og
støttepersoner til klienten med henblik på at fastholde og integrere resultaterne af
behandlingen i klientens daglige virke.
Der er derfor som del af uddannelsesforløbet både afholdt særskilt kursus for
psykologer, men også en kursusdag for pædagoger/støttepersoner, samt en fælles dag
uddannelsesdag, hvor fokus har været rettet mod samspillet mellem de to faggrupper.
Socialstyrelsen har finansieret udvikling af kursusforløbet og kursusdeltagelsen for
psykologer, mens Dansk Psykolog Forening har finansieret lokaleleje og bidraget til
udvikling af undervisnings-/videomateriale.
Ved at samtænke og koordinere kursus-/uddannelsesforløb for psykologer og
pædagoger/støttepersoner opnås der samtidig mulighed for at tilrettelægge
læringsrum, hvor der også er fokus på at etablere et reelt samarbejde mellem de to
faggrupper.
15

Erfaringerne fra det 3-årige forskningsprojekt under Socialstyrelsen viser, at samspillet
mellem de to faggrupper er vigtig og kan være med til at styrke effekten af den
psykologiske behandling.
Resultaterne fra forskningsprojektet viser også, at klienterne profitere af at være i
psykologisk behandling. En del af klienterne i projektet var tidligere meget
udadreagerende og var ofte meget medicinerede. Ved at bearbejde traumerne fra
seksuelle overgreb gennem psykoterapeutisk behandling fra psykologer og samarbejde
med pædagoger/støttepersoner, er klienterne blevet mindre udadreagerende, har fået
reduceret deres medicinering og har fået udviklet nye mestringsstrategier, som styrker
deres livskvalitet.
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BÆREDYGTIGHED
– OGSÅ ET FELT
FOR PSYKOLOGER

Formål
At bidrage til, at psykologer får øje på nye arbejdsområder - og opnår kompetencer til
at indgå i for psykologer så nyt et felt som bæredygtighed.
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Baggrund
Bæredygtighed vinder i stigende omfang inpas både på den politiske arena og blandt
virksomheder og organisationer. Bæredygtighed er nyt område ift. psykologien, men
der er et stort potentiale og der er i høj grad brug for psykologer, som kan bidrage til at
øge forståelsen for motivation og adfærd ifm. imødegåelse af nogle af de barrierer, der
kan være for at styrke bæredygtig udvikling.

Aktiviteter inden for Bæredygtighed
Arrangement om Bæredygtighed
Dansk Psykolog Forening har i partnerskab med Arkitekterne rettet fokus mod
området Bæredygtighed.
Arkitekter arbejder med at skabe bæredygtige fysiske rum og psykologer fokuserer på
bæredygtig adfærd og psykisk sunde miljøer. Vil man skabe en bæredygtig helhed, kan
ingen af tilgangene stå alene og derfor kan de to fag i høj grad berige hinanden. Det var
omdrejningspunktet for fyraftensmødet ”Bæredygtig helhed – hvordan kan psykologer
og arkitekter berige hinanden? ”, som Dansk Psykolog Forening afholdt sammen med
Arkitektforeningen og virksomheden HR7 i 2015.
Oplæg og debat på mødet viste, at der er gode mulighed for, at psykologer kan være
med til at styrke og udvikle bæredygtige miljøer sammen med arkitekter. Der deltog
50 psykologer og arkitekter ved mødet og evalueringer fra mødet viser, at der er stor
interesse for yderligere kompetenceaktiviteter inden for området. 80 % af deltagerne
var tilfredse med arrangementet.
”Der er spændende perspektiver i at samtænke psykologi og arkitektur – og
både lyst og vilje til at gøre det fra begge sider” (Deltager ved fyraftensmødet)
”Kære arrangører af fyraftensmødet 'Bæredygtig Helhed - Hvordan kan
arkitekter og psykologer berige hinanden?' jeg har svært ved at skrive dette,
da mine arme stadig er over hovedet af begejstring over arrangementet.
Som arkitekt er jeg naturligt optaget af hvornår, hvorfor og hvad der skal til
for, at et rum føles rart. Jeg savner dog en tilgang, der lægger sig mellem
smagsbaseret formgivning og hardcore neurologiske
undersøgelser”. (Deltager ved fyraftensmødet)
Du kan her se og høre psykolog Malaika Thomsen fra virksomheden HR7 fortælle mere
om, hvorfor psykologer har en vigtig rolle at spille for at styrke bæredygtighed på DP’s
hjemmeside: http://www.dp.dk/baeredygtighed-ogsa-et-arbejdsfelt-for-psykologer/
Der afholdes nye arrangementer inden for området i foråret 2016.
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FIND VEJ I NY
LOVGIVNING OG
REFORMER

Oplægsholder Susanne Koch Larsen

Formål
At bidrage til, at psykologer løbende opdateres og får relevant viden om ny lovgivning
og reformtiltag, som har betydning for deres arbejde.

Aktiviteter inden for Lovgivning og reformer
Der er afholdt flere forskellige arrangementer inden for området; et fyraftensmøde
vedrørende socialpsykologisk samarbejde og to fyraftensmøder vedr
Beskæftigelsesindsatsen i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og
førtidspension.
19

Fyraftensmødet Beskæftigelsesindsatsen i sager om sygedagpenge, revalidering,
fleksjob og førtidspension gentages i 2016 med inddragelse af nyeste lovændringer
mv. på området.
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GODT PÅ VEJ
PÅ ARBEJDSMARKEDET

Formål
Medlemmerne skal kunne profilere egne kompetencer tydeligt og kunne gebærde
sig stilsikkert på jobmarkedet.

Baggrund
DP udbyder jobsøgningskurser og undervisning for nye kandidater. Medlemmer,
som deltager i disse arrangementer, og mange medlemmer, som kontakter
karrieresparring eller medlemsrådgivning udtrykker behov for mere viden og
rådgivning om jobsøgning.
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Aktiviteter
Der er som del af projekt ”Udvikling af kursusvirksomheden” etableret samarbejde
med forhandlingskonsulenter i DP med henblik på udvikling af aktiviteter målrettet
jobsøgende. Samarbejdet har udmøntet sig i to arrangementer: ”Dit online cv - bliv
bedre til at bruge LinkedIn aktivt i din jobsøgning”, henholdsvis i Århus og i
København.
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PENSION OG
ARBEJDSLIV

Formål
At styrke medlemmernes mulighed for at være aktive spillere i
pensionstilrettelæggelse.

Baggrund
Samfundsmæssig udvikling og lovgivning indenfor for eksempel efterlønsområdet
har betydning for medlemmernes tilrettelæggelse af pensionsdækning. DP kan
hjælpe til at opgradere medlemmerne på denne front, så den enkelte bedst muligt
kan kombinere karriere- og pensionsplaner
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Aktiviteter
Der er tilrettelagt arrangementer i samarbejde med Unipension og der er på den
baggrund afholdt to fyraftensmøder i efteråret 2015 i henholdsvis Aarhus og
København ”Pensionsarrangement - Kend din pension”. Fokus var især
tilbagetrækningsreformen, erhvervsaktiv på pension, barsel, kvinders pension og
uarbejdsdygtighed for eksempel som følge af psykisk belastningsreaktion.

24

