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n kan
Afgørende er det, at hjælpe
og koster dyrt.
sættes ind, før det går galt
skyld.
For barnets og samfundets

Vente, vente –
Køen til behandling for depression eller angst fortsætter med at vokse hos landets psykologer.
SIDE 3

Liv bag tremmer

Den varme grød

Et mangfoldigt fag

Danske psykologer deltager gennem DIGNITY i et fængselsprojekt i Filippinerne.

Debatartikel: Forårets fokus
på prostitution handler ikke så
meget om de prostituerede.

Hvad er det, der binder organisationspsykologien sammen – på
tværs af alle strømninger?
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Det rigtige første gang

K

ommunerne bruger milliarder af kroner hvert år på børn, som ikke trives.
Hvordan får vi mere for pengene og giver børnene den rigtige hjælp?
Sådan hed det i den invitation, Psykologforeningen udsendte først i juni op
til vores debatmøde på Bornholm, og sådan kunne det med en let moderation havde
heddet, da vi senere på måneden mødtes med socialminister Karen Hækkerup. To forskellige fora, men et fælles sigte.
Sager om omsorgssvigtede børn, der er faldet igennem det kommunale system, har
sat indsatsen for udsatte børn og unge på den politiske dagsorden. Når vi gerne vil drøfte området med vores politikere, skal det dog ses i det brede perspektiv og ikke kun med
henblik på enkelte spektakulære sager. Gør kommunerne det rigtige første gang, bliver
det ikke dyrere, men derimod billigere at løfte kvaliteten i tilbuddene til de sårbare børn.
I dag kan børnefaglige undersøgelser ifølge Serviceloven foretages, uden at der trækkes på psykologfagligheden – og det sker for tit. Der er brug for psykologer, som kan se
ind under de ydre forhold omkring barnet, som socialrådgiverne jo ser på – for de mest
alvorlige problemer er langt fra altid de mest synlige. Begge fagligheder er nødvendige,
hvis vi skal blive bedre til at give børnene den rette indsats første gang.
Alternativet er, som det ofte sker nu, at psykologen kommer ind for sent i forløbet
– når barnets skæbne er beseglet og tiltagene bliver kostbare.
Vi har derfor anbefalet ministeren, at der laves nye retningslinjer for, hvilke faggrupper der skal inddrages i de børnefaglige undersøgelser – og hvornår – og ikke mindst at undersøgelserne følges op af den rette indsats.
Forebyggelsesperspektivet er også centralt i vores
dialog med kommunerne. Her er der brug for et brud
med den tankegang, at tilbuddene til sårbare børn er
tilpasset til systemerne. I stedet skal psykologfagligheden
være tilgængelig, overalt hvor børnene er. Uanset om det
er vuggestue, børnehave, dagpleje, klub, skole, SFO, fritidshjem – ja, hele spektret op til voksenalderen – bør
psykologen og andre relevante fagpersoner kunne rykke hurtigt ud.
Vi ser for os en gevaldig styrke i et udgående tværfagligt team, fx som et bredt PPR. Afgørende er det
også her, at hjælpen kan sættes ind, før det går
galt og koster dyrt. For barnets og samfundets
skyld: Vi skal gøre det rigtige første gang.
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