Efterløn – ikke her!
Psykologer arbejder videre, selv om de er modne til både efterløn og
pension. I snit regner de først med at trække sig tilbage, når de nærmer sig
de 67 år. Hver femte vil blive, til de fylder 70.
Jobglæde

Af Bille Sterll

For tre år siden overvejede Bjørn Danielsen at gå på pension. Han ville imidlertid nødig tabe sine klienter på gulvet,
så han annoncerede efter en efterfølger. Og endte med at stifte et nyt anpartsselskab, hyre en efterfølger og et føl og skifte
praksis hjemme i villaen ud med nye lokaler i hovedgaden.
Og den nu 68-årige psykolog møder op hver morgen ved
nitiden, enten på kontoret i Frederikshavn eller afdelingen i
Sindal, for som han selv siger: - Jeg fortsætter, så længe folk
får noget ud af at have samtaler med mig. Så længe jeg synes,
jeg gør en forskel.
Bjørn Danielsen er langt fra alene. De psykologer, som i
dag er 58 år og ældre, forventer i snit at gå på pension, når
de bliver 66,6 år. Lidt over halvdelen forventer at trække sig
tilbage ved pensionsalderen. Men én ud af fem regner med
at arbejde, til de fylder 70. Tallene stammer fra Dansk Psykolog Forenings ny beskæftigelsesundersøgelse, som også viser, at langt de fleste psykologer er glade for jobbet og føler
sig meget motiverede.
I dag er de fire psykologer på fuld tid og to tilknyttede på
Psykolog-Centret i Frederikshavn, og Bjørn Danielsen har
fået tre medanpartshavere.
- De, der skal tage over efter mig, skal være parate. Jeg lovede dem fem år, nu er de tre gået. Jeg arbejder stadig fuld
tid hver dag, og jeg kæmper da for at komme ned i timetal,
men jeg har nok svært ved at sige nej, siger Bjørn Danielsen.

Psykologer skipper efterlønnen
Blandt efterlønnere leder man længe efter psykologerne. I
november 2010 var 19 pct. af de forsikrede psykologer i alderen 60-65 år på efterløn. For andre faggrupper svinger tallet mellem 22 og 67 pct.

FAKTA

De fleste psykologer er glade for deres arbejde og oplever,
at arbejdsmængden er passende. En del arbejder på deltid i
stedet for at gå på pension eller efterløn. Og det er ifølge Dansk
Psykolog Forenings formand Roal Ulrichsen ikke så underligt:
- Der har det seneste års tid været stor politisk opmærksomhed om efterlønsordningen, men vores undersøgelse viser, at det altså ikke er psykologerne, der går på efterløn. De
arbejder og bliver gerne længere på arbejdsmarkedet.
- Det er ikke faget, men rammerne, der fører til, at nogle
psykologer går på pension og andre ikke gør. De fleste mennesker ønsker meningsfuldhed og mulighed for at kunne gøre
en forskel i deres arbejde. Så længe dette indfris, er der god
grund til at fortsætte i sit job, siger Roal Ulrichsen.
Blandt de 55-65-årige forventer fire ud af ti at trappe ned
uden at stoppe helt inden for den kommende fem år. Blandt
de endnu ældre, dem over 65 år, regner lidt over halvdelen
med at trappe ned, men arbejde videre inden for de kommende fem år. Halvdelen af de psykologer, som er 65 år eller
ældre, arbejder på deltid.
- Jeg kan selv bestemme, hvornår jeg tager klienter ind.
Den frihed og fleksibilitet, vi har som praktiserende psykologer, er der mange ansatte, som efterlyser. Mit arbejde holder mig i live og gør, at jeg ikke føler mig så gammel. Det er
næsten lige så sundt som at gå på golfbanen, siger Bjørn Danielsen.
Især de selvstændige regner med at blive ved. Men i alt hver
fjerde psykolog har job ved siden af, således driver mange offentligt ansatte deltidspraksis ved siden af og bliver ved med
det, når de går på pension.
Bille Sterll, journalist, Dansk Psykolog Forening

Knap hver femte psykolog er på efterløn

	Blandt de godt 128.000 danskere, som er på efterløn, er der kun 111 psykologer. Knap halvdelen af alle danskere mellem 60 og 65 år, som er medlemmer af en a-kasse, går på efterløn. For akademikere samlet er andelen 23 pct. 
Mens de 111 psykologer på efterløn udgør 19 pct. af de forsikrede psykologer i alderen 60 til 65 år.
	De psykologer, som er fyldt 58 år, regner i gennemsnit med at trække sig tilbage, når de er 66,6 år – kvinder lidt
før og mænd lidt senere. Men hver femte regner først med at stoppe, når de er fyldt 70.
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