STUDENTERMEDLEM
I DANSK PSYKOLOG
FORENING

Dansk Psykolog Forening er en fagforening og et fagligt fællesskab for mere
end 10.000 psykologer og psykologistuderende.
Vi arbejder for at profilere psykologien
og psykologernes kompetencer.
Vi rådgiver den enkelte psykolog om
forhold på arbejdsmarkedet og om
ansættelseskontrakter, og vi forhandler
løn for dig, hvis du er omfattet af en
offentlig overenskomst.
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ANNE SOPHIE BAUER
AUT.CAND.PSYCH.

Psykolog i Pædagogik & Undervisning
i Esbjerg Kommune
Anne Sophie Bauer foretager bl.a. forældrekompetenceundersøgelser og yder supervision
til ikke-autoriserede psykologer.

”

På trods af at det faktisk til tider
er utroligt hårdt at være i det
job, jeg varetager, så elsker
jeg det. Det er et helt utroligt
berigende og spændende job
at have – af mange årsager,
ikke kun fagligt, men også
personligt.”

HVORFOR SKAL
JEG VÆRE
MED I EN
FAGFORENING?
Din fagforening arbejder for at fremme dine og dine fagfællers interesser inden for uddannelse, løn og arbejdsvilkår.
Den styrker din faglige identitet og sikrer dig rådgivning og
hjælp, hvis du møder uforudsete problemer i dit arbejdsliv.
Dansk Psykolog Forening er den eneste organisation, som
er optaget af og har stor viden om psykologernes vilkår og
deres funktion i samfundet. Vi arbejder for at fremme psykologernes interesser og påvirke beslutningstagere til gavn for
psykologerne og for borgerne.

Medlemskab koster 32 kroner om måneden
hele din studietid. Meld dig ind på www.mitdp.dk
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HVAD FÅR JEG SOM STUDERENDE UD AF
AT VÆRE MED I DANSK PSYKOLOG FORENING?

OVERGANGEN MELLEM STUDIE- OG ARBEJDSLIV

Allerede inden du bliver færdig som psykolog, kan du have
gavn af at være med i foreningen.

Vi lægger i Dansk Psykolog Forening særlig vægt på
overgangen mellem studieog arbejdsliv. Vi holder løbende
særlige arrangementer på alle fire universiteter med fokus
på arbejdsmarkedet som nyuddannet psykolog.

Som medlem har du indflydelse på, hvordan psykologområdet
skal udvikle sig, og du får vigtig information om psykologfaget
og arbejdsmarkedet. Dit medlemskab giver dig mulighed for
at netværke med andre psykologistuderende og psykologer
og udvide din psykologfaglige viden. Alt sammen ruster det
dig til dit fremtidige arbejdsliv.

Dansk Psykolog Forening dækker alle de områder, som psykologer gør karriere inden for, og kan hjælpe dig med karriere- og etikrådgivning. Vi hjælper dig også videre, hvis du
ønsker autorisation, videreuddannelse eller specialisering.

Som studentermedlem bliver du automatisk medlem af DPS
– foreningens studentersektion. DPS har sin egen facebookgruppe, hvor både foreningens og sektionens egne arrangementer bliver slået op, og hvor gruppens medlemmer
netværker med hinanden.
Studentersektionen har over 1700 medlemmer.

Læs mere om sektionen på:
www.dp.dk/studentersektionen
facebook: DPS – Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

Fagforeningerne
spiller en vigtig rolle
som interesse- og
ekspertorganisation
i samfundet.
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DINE
MEDLEMSFORDELE
RÅDGIVNING OG KARRIERESPARRING
Du kan i DP’ s sekretariat modtage rådgivning, hjælp og vejledning i forhold til fx forhold på arbejdsmarkedet, myndigheder og lignende. Er du omfattet af de offentlige overenskomster for psykologer, forhandler vi løn for dig. Herudover
forhandler vi som hovedregel ikke for dig, og vi fører ikke
advokatsager.
Du kan også få sparring vedrørende spørgsmål om din fremtidige beskæftigelse som psykolog. Du kan træffe aftale om
sparring på mail: karrieresparring@dp.dk
P – PSYKOLOGERNES
FAGMAGASIN HVER MÅNED
Som medlem af Dansk Psykolog Forening modtager du
P – Psykologernes fagmagasin hver måned. Magasinet
sætter fokus på psykologiens betydning i samfundet og

indeholder artikler, der dækker tre overordnede stofområder,
nemlig Psykologi og samfund, Psykologi – viden og fag samt
Psykologi – job og karriere.

DPS afholder arrangementer
rettet mod de studerendes
studieliv og om deres fremtidige
karrieremuligheder som
psykologer.

AUTOMATISK MEDLEMSKAB I DPS
– FORENINGENS STUDENTERSEKTION
DPS arbejder for at fremme de psykologistuderendes faglige
og studiepolitiske interesser og for at støtte medlemmernes
faglige udvikling. Sektionens formand og næstformand har
plads i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og sørger for,
at du som studerende er repræsenteret.
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DELTAGELSE I
FORENINGENS AKTIVITETER

KARRIEREINSPIRATION
www.dp.dk/uddannelse-karriere/karriereportraetter/

Som foreningens øvrige medlemmer bliver du inviteret
til generalforsamling, årsmøder med workshops og DPS’
arrangementer.

DITTE KRABBE
CAND.PSYCH.

DPS afholder arrangementer rettet mod de studerendes
studieliv og om deres fremtidige karrieremuligheder som
psykologer. Disse arrangementer støtter bl.a. de studerende
ved at sætte fokus på den helt unikke faglighed, som psykologer besidder.
Derudover kan du deltage i arrangementer med særligt
fokus på arbejdsmarkedet som nyuddannet psykolog. Disse
arrangementer bliver løbende afholdt på alle de fire universiteter, der udbyder psykologiuddannelsen.
EN DEL AF HUSET
Vores lokaler i både Aarhus og København er også for vores
medlemmer, som kan benytte lokalerne til møder, kurser og
arrangementer.
RABAT PÅ BØGER
Som medlem af foreningen kan du købe fag- og håndbøger
med stor rabat hos Hans Reitzels Forlag og Forlaget Munksgaard. Du får 20 % på alle bøger, løbende ekstra gode tilbud
på udvalgte bøger og gratis levering ved køb for over 500 kr.

Specialkonsulent og teamkoordinator for
Vejledning & Læring på Det Juridiske Fakultet
på Københavns Universitet.
Ditte Krabbe arbejder bl.a. med at koordinere,
udvikle og gennemføre studieunderstøttende
projekter, indsatser, personlig vejledning og
workshops.

”

Uddannelses- og vejledningsområdet giver mulighed for at
arbejde med proaktive, forebyggende indsatser og strukturelle
forbedringer. Det er en gave for
en psykolog, der ikke drømmer
om den traditionelle terapeutiske
rolle, der fylder så meget på
studiet.”
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RABAT PÅ MEDLEMSKAB
AF MOTIONSKÆDEN FITNESS DK
Som foreningens øvrige medlemmer kan du tegne årsmedlemskab af motionskæden fitness dk til 3.289 kr. pr. år,
svarende til 274 kr. pr. måned.
Det koster 329 kr. at blive oprettet som medlem af fitness
dk. Hvis du allerede er medlem af fitness dk, koster det 100
kr. at konvertere til denne aftale. Du har mulighed for at give
samme gode pris på medlemskabet til en ven. I skal blot
møde op i et af centrene sammen.
RUNA FORSIKRING
– ET FORSIKRINGSFÆLLESSKAB MED MENING
Som medlem af Dansk Psykolog Forening kan du købe
private forsikringer hos Runa Forsikring.
Billig studieforsikring
Er du studerende, kan du købe en billig studieforsikring,
der omfatter indbo, ulykke og rejse. Som medlem af Dansk
Psykolog Forening får du tre ekstra fordele:
¦ 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri
¦ En ulykkesforsikring, der dækker døgnet rundt
¦ Et helt års ekstra studierabat, når du er færdiguddannet
Læs mere om Runas studieforsikring på:
www.runa.dk/studie-psykolog.

Om Runa Forsikring
Runa Forsikring er ejet af medlemmerne. Det betyder blandt
andet, at overskuddet deles med medlemmerne, bliver brugt
til at forbedre forsikringerne eller sætte priserne ned. Runa
Forsikring er en del af forsikringsfællesskabet LB Forsikring,
der også består af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta
Forsikring og FDM Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring
Danmarks femte største forsikringsselskab* på privatmarkedet målt på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder.
* Forsikring og Pensions opgørelse af markedsandel baseret på de
forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2015).

Læs mere på www.runa.dk
eller ring på 33 48 58 98.
Runa Forsikring – en del af LB
Forsikring A/S

SPAR PENGE PÅ DET DU ALLIGEVEL KØBER
Meld dig ind i Forbrugsforeningen og spar rigtig mange
penge hver eneste dag. Du optjener bonus dér, hvor du
handler til hverdag i mere end 4.000 butikker og 500 forskellige webshops. Det gælder også nedsatte varer, tilbud og
udsalg. Vi dækker stort set alle brancher lige fra dagligvarer,
TV, rejser, oplevelser og personlig pleje til mobiltelefoni, tøj,
sko, computere, benzin, briller og værktøj.
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Meld dig ind nu!
Du skal være fyldt 18 år og være medlem af en fagforening
for at blive medlem af Forbrugsforeningen.
Meld dig ind på www.fbf.dk

KARRIEREINSPIRATION
www.dp.dk/uddannelse-karriere/karriereportraetter/

KENTH KÆRHØG

Gode grunde til at blive medlem:
¦ Du optjener bonus i 4.000 butikker og 500 webshops
¦ 0 kr. i kontingent for første års medlemskab.
Herefter koster det 132 kr. om året.
¦ Du får bonus på ALT – også det på tilbud
¦ Du sparer penge på alt det, du alligevel køber

FORBRUGSFORENINGEN
Læs mere på www.fbf.dk
eller ring på 33 18 86 00

Se alle dine kontante medlemsfordele på:
www.dp.dk/medlemsfordele

CAND.PSYCH.

Global kommunikationschef i ISS
Kenth Kærhøg beskæftiger sig som
global kommunikationschef bl.a. med
intern og ekstern kommunikation.

”

Min tilgang til jobbet er måske
lidt anderledes, end den ville
have været med en anden
uddannelse i rygsækken.
Som psykolog er jeg meget
fokuseret på den effekt,
vores kommunikation har
på de mennesker, vi er i
dialog med.”
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FRIVILLIGT
ARBEJDE
OVERVEJER DU FRIVILLIGT ARBEJDE?
RÅD OG VEJLEDNING OM ULØNNET ARBEJDE

nogle tilfælde få svært ved at fastholde det politiske pres for
at sikre, at basal velfærd ikke er et ansvar, den enkelte psykolog skal påtage sig, men derimod et samfundsanliggende
og en nødvendig investering i sunde borgere og et sundt
samfund. Derudover kan frivilligt psykologarbejde maskere
behovet for at udbygge offentlige velfærdsløsninger med
psykologhjælp og reducere psykologers mulighed for at leve
af deres arbejde.

Mange psykologer vil gerne bruge deres kompetencer i
forbindelse med frivilligt arbejde. Det kan der være mange
fordele i. Man får bl.a. udbygget sit netværk, gøre en forskel
for andre, og man kan også bruge det professionelt som et
led i sin karriereudvikling.
Frivilligt arbejde kan være mange forskellige ting: lektiehjælper, besøgsven, rådgiver på en telefonlinje, socialarbejder,
sygepasser, bestyrelsesarbejde osv. Frivilligt arbejde kan
imidlertid også være en slags gråzone, fordi man kan komme til at påtage sig arbejde, som man egentlig burde have
løn for.
I disse år er der en stigende efterspørgsel efter det, psykologer kan på hele det sociale- og sundhedsfaglige område.
Efterspørgslen hænger ikke altid sammen med, hvad det
offentlige eller en organisation har råd til at betale. Det
betyder, at når ydelserne gives gratis, kan vi som forening i

Psykologfaglige
kompetencer bør kun bruges
ulønnet og frivilligt, når det
sker i non-profit sammenhæng,
og aldrig i forbindelse med, at
andre tjener penge på
dit arbejde.
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Dansk Psykolog Forening anbefaler ikke, at man udfører
frivilligt arbejde for en arbejdsgiver, hvor man også udfører
lønnet arbejde.

almennyttige organisationer, der yder en social indsats som
fx Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Red
Barnet og mange flere.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at frivilligt arbejde:
¦ Altid sker efter en fagligt kvalificeret visitation
ved en autoriseret psykolog
¦ Suppleres med supervision og anden faglig udvikling
af den frivillige
¦ At de frivillige altid har adgang til hjælp ved tvivl og
uforudsete situationer
¦ Aldrig erstatter lønnet arbejde
¦ Altid sker i non-profit sammenhæng
¦ Altid overholder de etiske principper for psykologers virke

Det er ikke muligt at lave en klar definition af, hvornår et
arbejde bør være frivilligt, og hvornår en funktion bør varetages af lønnet arbejdskraft. Vi oplever, at mange studerende
er ivrige efter at få praktisk erfaring med psykologfaget eller
at få noget på CV’et, der eventuelt kan bane vejen for et
lønnet arbejde efter studiet. Det er helt forståeligt.
Alligevel anbefaler vi, at du overvejer, om arbejdet er noget,
der egentlig burde betales løn for.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte
Dansk Psykolog Forening for råd og vejledning.

STUDERENDE OG
FRIVILLIGT ARBEJDE
Mange studerende har stor glæde af og får megen nyttig
erfaring af at arbejde frivilligt, og der er mange organisationer, der tilbyder frivilligt arbejde under gode vilkår. Det er fx i

Som fagforening er vi optaget af at sikre god løn og gode
arbejdsforhold. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på
ikke at undergrave dette ved, at psykologisk arbejdskraft
bliver noget, arbejdsgivere kan få gratis.
Som frivillig og medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder du altid under De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det aldrig er
dig, der skal visitere eller foretage det faglige skøn, når en
borger fx har brug for en psykolog.
Det faglige skøn skal foretages af en kvalificeret fagperson,
der også kan vurdere, om du har tilstrækkelig faglig viden til
at påtage dig en opgave.
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Spørgsmål, du som studerende kan stille dig selv, når du
overvejer at arbejde frivilligt:
1. Er du tilstrækkelig kvalificeret til den indsats, du yder?
2. Foretages visitationen af en faglig kvalificeret, der
sikrer, at tilbuddet er det rette for borgeren, eller om
der skal andet og mere til?
3. Får du supervision, og er form og omfang tilstrækkelig?
4. Hvad gør det for borgerne, at de gennem den frivillige
indsats lærer, at det er gratis at få psykologisk bistand?
5. Er der et almennyttigt formål med det frivillige arbejde?
6. Er din ydelse et supplement, eller erstatter du en ansat?
7. Hvilken værdi sætter du på din egen og andres faglighed?

Se mere i pjecen ”Frivilligt arbejde” på www.dp.dk/pjecer

ETISKE PRINCIPPER, NÅR DU ER FRIVILLIG
De Etiske Principper for Nordiske Psykologer er fælles retningslinjer for etisk forsvarlige handlinger inden for psykologfaget. De gælder psykologer, der er medlemmer af en af de
nordiske psykologforeninger.
I mange situationer kan det imidlertid være en personlig
vurdering, hvad den etisk forsvarlige handling er. De Etiske

KARRIEREINSPIRATION
www.dp.dk/uddannelse-karriere/karriereportraetter/

STINE REINTOFT
CAND.PSYCH.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset
Stine Reintoft foretager bl.a. supervision af
medarbejder-grupper og ledergrupper inden
for det offentlige.

”

Jeg tror meget på ”det rene
engagement”; verden skal nok
få øjnene op for det, du kan og
står for, hvis du hver dag lægger
et godt stykke arbejde i opgaveløsningen, gør dig umage og
har etikken i orden.
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Principper for Nordiske Psykologer kan betragtes som en
fælles beslutning blandt psykologer om, hvilke hensyn der
har størst betydning i forhold til netop deres arbejde.
De etiske principper skal:
¦ Støtte psykologerne, når de kommer ud for situationer,
hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad den
etisk forsvarlige handling er.
¦ Beskytte borgere mod dårlig behandling.
¦ Være modeller for, hvordan psykologer samarbejder,
både indbyrdes og med andre faggrupper, fx læger,
sygeplejersker, lærere eller pædagoger.
¦ Sikre, at psykologerne er en professionsgruppe,
man har tillid til.
¦ Være udgangspunkt for, at der kan vejledes og rådgives
om etiske retningslinjer inden for specielle områder.

Se De Etiske Principper for Nordiske Psykologer på:
www.dp.dk/etiske-principper
Du kan også benytte dig af etiknævnets rådgivning hver
tirsdag eller onsdag fra kl. 8:00 - 9:00, tlf.: 45 81 45 97

TÆNDER DU
PÅ POLITIK?
– VÆR AKTIV I STUDENTERSEKTIONEN!
Tænder du på politik? Vil du lave fagligt relevante arrangementer for dine medstuderende? Så vær aktiv i Studentersektionen. Det er vi, og du er velkommen!
SOM AKTIVT MEDLEM AF DANSK PSYKOLOG
FORENING ER DU MED TIL AT:
¦ beslutte, hvilke faglige arrangementer, der skal afholdes
på netop dit universitet
¦ skabe netværk på tværs af de fire universiteter med
andre psykologistuderende og med psykologer gennem
arbejdet med Dansk Psykolog Forening.
¦ Desuden får du mulighed for at præge DPS’s politiske
arbejde og mulighed for at sidde med i forskellige udvalg
i Dansk Psykolog Forening.

Tag fat i os, hvis du vil vide mere. Læs mere om, hvorfor
formændene på universiteterne er aktive og tag fat i os,
hvis du vil høre mere.
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ZAINAB AL-SAYEGH
KBH PÅ 7. SEMESTER,
FORMAND I KØBENHAVN

Tag fat i os, hvis du vil vide mere.
Find os på www.dp.dk/studentersektionen

”

Jeg blev aktiv i DPS, fordi det har stor værdi at være
med i en forening, der støtter alle psykologistuderende og psykologer. Jeg er optaget af studerendes rettigheder og vilkår og ønsker at holde arrangementer,
som giver studerende og nyuddannede redskaber til
at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.”

KATJA DAMGAARD ANDERSEN
SDU PÅ 9. SEMESTER,
LANDSFORMAND FOR DPS OG FORMAND PÅ SDU

”

Jeg blev først aktiv i DPS for at være med til at arrangere nogle fagligt relevante kurser og oplæg. Nu er
det politik og interesserevaretagelse, der interesserer
mig. Det er vigtigt, at de studerende bliver hørt både
i et samfundsperspektiv, men også i vores fagforening, og det arbejder jeg for som landsformand.”

MATHILDE ALBREKTSEN
AALBORG PÅ 7. SEMESTER, FORMAND I AALBORG.
STUDENTERREPRÆSENTANT L&S.

”

Jeg blev aktiv, fordi DPS’ arbejde for de studerende
er relevant og spændende. Jeg ville blive klogere på
det psykologiske felt i et psykologfagligt udvalg som
DPS og være med til at lave fede arrangementer for
mine medstuderende. Jeg er i Løn & Stillingsudvalget for at få større indblik i DP’s arbejde.”

JULIE LUND ZAFIRI
MARIE KJELDBERG PEDERSEN

KBH PÅ 10. SEMESTER,
LANDSNÆSTFORMAND FOR DPS

”

Jeg ønsker, at psykologistuderende skal kunne
blive inspireret og få ny viden ved alsidige arrangementer, at vores vilkår som universitetsstuderende
bliver styrket, og at vi bliver godt klædt på til vores
fremtidige arbejdsliv. Det arbejder DPS for, og
derfor blev jeg aktiv”.

AARHUS PÅ 5. SEMESTER,
FORMAND I AARHUS

”

Jeg blev aktiv i DPS Aarhus, fordi jeg gerne ville
involvere mig i et fagligt fokuseret udvalg, og syntes
det var nogle fede arrangementer, jeg havde været
til med DPS”.
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FAGLIGE
FÆLLESSKABER
I studietiden er det oplagt, at du finder dit fagfællesskab
inden for universitets mure. Men tænk også på tiden
efter studiet og begynd at opdyrke fællesskaber uden
for universitetet.
Allerede mens du er studerende, kan du som medlem af
Dansk Psykolog Forening indgå i en lang række forskellige
faglige netværk.
Du kan deltage i foreningens kurser, årsmøder med workshops og generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år.
I Dansk Psykolog Forening er der en lang række faglige
selskaber. Se på de enkelte selskabers hjemmesider (som
du finder links til på www.dp.dk), om du kan blive medlem som studerende. Medlemmer af de faglige selskaber
betaler som regel et fast kontingent, der giver mulighed for
at deltage i kurser og gå til foredrag om særlige arbejdsog interesseområder indenfor psykologien. Studerende får
ofte studierabat til arrangementerne i de enkelte selskaber.

www.dp.dk

AARHUS
Åboulevarden 31, 2. sal.
8000 Aarhus
Tlf.: 35 26 99 55
Mail: dp@dp.dk
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