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vende psykologers
Arbejdsmarkedet kan an
e end de traditionelle
kompetencer langt breder
kliniske opgaver.

Tilbudt
behandling
I Retspsykiatrien i Middelfart opbygger man erfaring
med at behandle sexkriminelle.
SIDE 4

Et styk hverdag

Kvinder & mænd

Norsk besøg

Specialpsykologen er ikke længere
fremtidsmusik, men findes. Læs
Christians hverdagsberetning.

Køn er et uopslideligt emne. Lige
nu gælder det temaet ’kvinder,
mænd og ledelse’.

Interview med den norske forfatter og psykolog Arnhild Lauveng,
der netop har besøgt Danmark.
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Psykologkampagnen i gang

P

sykologforeningen lancerer nu den beskæftigelsesindsats, vi var sammen om at
vedtage på generalforsamlingen i foråret. For at gøre budskabet enkelt har vi valgt
overskriften Psykologkampagnen. Målet er dobbelt. Dels at gøre det tydeligt, at
arbejdsmarkedet kan anvende psykologers kompetencer langt bredere end de traditionelle kliniske opgaver. Dels slet og ret at skabe flere job til psykologerne.
Vores jobsituation er ikke så ringe som for akademikerne generelt, og truslen om at
falde ud af dagpengesystemet mindre for os end for så mange andre grupper. Men selv
om faldet i beskæftigelsen kan forklares med krisens indtog, så har vi til opgave at holde
øje med beskæftigelsen langsigtet. Krisen ramte psykologerne sent, og Psykologforeningens opgave bliver derfor at udnytte forsinkelsen offensivt.
I den ene ende af arbejdslivet kommer flere unge kandidater til. Og det er et fælles
ansvar at sikre, at de får en god start. I den anden ende trækker de erfarne psykologer sig
sent tilbage. Og det er vigtigt, at vi fortsætter med at sikre, at det er attraktivt at blive på
arbejdsmarkedet længe. For i vores profession er erfaring en kvalitet i sig selv, som ikke
sådan forældes.
Bevægelserne betyder, at antallet af psykologer i Danmark i det næste årti stige med
40 procent. Omsat til tal svarer det til, at der skal skabes ca. 3500 nye job i tiden frem til
2022. Så jo: vi står jobmæssigt over for en særdeles vanskelig opgave.
Indsatsen i Psykologkampagnen skal derfor også ses som ét
element i et større hele. AC-samarbejdet gør det muligt at
rejse beskæftigelsesdagsordnerne på et politisk niveau. Gennem AC har vi fx været repræsenteret i møder med beskæftigelsesministeren, hvor vi har fået løfte om midler til
jobrotationsprojekter, videnspilotordninger og Akademikerkampagnen. Og hvor vi opretholder presset for at få
øget dagpengeperiodens længde og afkortet genoptjeningsperioden. En anden dagsorden er kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen, der lige nu ikke er tilpasset det niveau af kompetencer, som psykologer og andre akademikere møder
op i ledighedskøen med.
Uanset de muligheder, det vil skabe, er der rigeligt
rum til foreningens egne indsatser. Tag godt imod Psykologkampagnen!
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