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ve er
Psykologforeningens opga
e virkeligheden
skridt for skridt at tilnærm
til ambitionen.

Positioner
For og imod den ene eller anden metode er en skæv indfaldsvinkel
til evidens. To positioner eller forståelser står over for hinanden.
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Fagforeningens fremtid

Og resultatet blev

Dygtige mennesker, bare alt for
mange om jobbet. Og nu straffer
vi dem så med et par reformer.

Individet eller samfundet – psykologien må lægge sit tungeste
lod i en af skålene. Hvilken?

Overenskomsterne er på plads.
Som ventet beskedne, men dog
så skindet blev på næsen.
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Et skridt på vejen

S

et fra min stol er situationen aldeles uholdbar.
Sådan konkluderede en god psykologkollega i et debatindlæg i Politiken for et
par uger siden. Indlægget formede sig som en kritik af den seneste udvidede
ordning med psykologbehandling til personer med let til moderat depression og med
angst. Eller rettere: Ikke kritik af ordningen som sådan, men af den omstændighed, at
den økonomiske ramme slet ikke er tilpasset til den udvidede klientgruppe.
De alt for snævre bevillinger skaber ventetider på måske et halvt år eller mere, hvis
der skal ydes psykologbistand efter praksisoverenskomsten. Har man derimod råd til at
betale selv, belaster man ikke de offentlige kasser og slipper for at vente.
Direkte på: Situationen er vitterlig uholdbar, og jeg er helt enig i debatindlæggets
overordnede konklusion. Til trods for at Dansk Psykolog Forening selv er forpligtet
part i aftalen. Hvad vil vi på den galej?
Svaret er, at vi vil mere. Vi har fra før aftalens indgåelse påpeget over for Danske
Regioner, at den ville vise sig at være klart underfinansieret, men vi ser den som et
skridt på vejen. Modstykket til offentligt (med-)finansieret psykologbehandling til de
nævnte grupper har været medicinering, et langt dyrere og mere kortsigtet alternativ og
i enhver henseende en ringere udvej for borgere og samfund end psykoterapi.
Den tidligere depressionsordning viste en imponerende effekt
af psykologtilbuddet, men evalueringen af ordningen var
behæftet med alvorlige metodiske svagheder. Vi har fået lovning på som forening at komme meget tættere på, når den
ny ordning skal evalueres. Det sikrer os mod en gentagelse af de seneste fejlfortolkninger, der er blevet benyttet
som argumentation for at holde økonomien på nærmest
status quo – selv om ordningen altså er kraftigt udbygget.
’Fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle’ er et
flot slagord for regeringen og et ambitiøst mål. Med proppen sat i de regionale kasser må det p.t. læses med den
tilføjelse, at adgangen gælder alle, der har råd til at betale
selv. Psykologforeningens opgave er skridt for skridt at
tilnærme virkeligheden til ambitionen. Den aktuelle
situation må klienter og samfund leve med en stund
endnu – men det er en stakket frist ikke at lade
økonomien følge det behov, der viser sig for
ordningen.

Eva Secher Mathiasen,
formand for Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,
2100 København Ø.
Tlf. 35 26 99 55.
E-mail: dp@dp.dk
Fax: 35 25 97 37
www.danskpsykologforening.dk

Psykolog Nyt

Stockholmsgade 27,
2100 København Ø.
Tlf. 35 26 99 55.
E-mail: p-nyt@dp.dk

Redaktion:

Claus Wennermark, ansv. redaktør
Jørgen Carl, redaktør
Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer

DK ISSN: 0901-7089
Layout og Tryk:

Jørn Thomsen Elbo A/S
Trykt med vegetabilske farver
på miljøgodkendt papir

Oplag:

Kontrolleret oplag (FMK): 9468 ex.
Trykoplag: 10.050 ex.
Medlem af Danske Specialmedier
Indsendt stof: Indsendte artikler dækker ikke
nødvendigvis redaktionens eller foreningens
holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afvise, forkorte eller redigere indsendte
artikler. Redaktionen påtager sig ikke
ansvar for artikler, der indsendes uopfordret.
Forside: Colourbox

Annoncer 2013
Job- og tekstsideannoncer mv.:
DG Media, tlf. 33 70 76 94, epost@dgmedia.dk
Anfør ’Psykolog Nyt’ i emnefeltet
Små rubrikannoncer (maks. 1/6 side):
Psykolog Nyt, p-nyt@dp.dk, tlf. 35 25 97 06
www.dp.dk > ’Psykolog Nyt’ > ’Annoncer’
Abonnement/2013: 1.300 kr. + moms.

Deadline (kl. 12)
Nr.
7
8
9

Deadline
2/4
15/4
29/4

Udgivelse
19/4
3/5
17/5

