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nnemgående tema i
Krisen vil også være et ge
nsekvensen af dens
2012, men vi har taget ko
alvor – mens tid var.

Mod alle
odds
Forebyggelse af vold har vanskelige kår i de lukkede
fængsler. Men forandring er mulig.
SIDE 6

Alder ingen hindring

Evidens. Yes!

Nul komma nul

Aldersgrænsen for tilskud til
psykologbehandling af personer
med depression fjernes.

Der kan ligefrem være glæde
forbundet ved at arbejde med
evidens. Læs selv hvordan.

Pengene bliver små ved de næste
overenskomster. Er der noget at
forhandle om?

SIDE 4

SIDE 12

SIDE 16
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Trange tider

S

amfundets økonomiske krise har en gennemslagskraft og udstrækning, ingen har kunnet forudse. Heller ikke Dansk Psykolog Forening.
Vores indtægter er præget af en lavere vækst i medlemstallet end forventet. Ledigheden slår igennem i form af færre kontingentkroner. Det dårlige jobmarked koster på Psykolog Nyts annoncer. Når disse og andre ting virker sammen over lang tid, kan det mærkes, uanset
hvor udgiftsbevidst vi har opført os.
I den seneste tid har vi i sekretariatet først måttet undlade
at genbesætte to ledige stillinger, hernæst at forlænge et vikariat. Endelig – meget beklageligt – har vi måttet tage det
drastiske skridt at nedlægge halvanden stilling.
Reduktioner af denne art griber bestyrelsen og foreningens administrative ledelse til som en helt uomgængelig
handling for at konsolidere økonomien. Der er allerede
gennemført to budgetrevisioner, og selv om vi mest muligt
prøver at friholde medlemsaktiviteter og -service, undgår
vi ikke stramninger. Fra 1. januar kapper vi en time af
telefontiden, for at nævne et eksempel.
Samfundskrisen løses ikke fra Stockholmsgade, men
vi har ansvaret for at gøre vores. Det menneskelige ansvar
over for personalet, som dette rammer uforskyldt. Det
økonomiske ansvar over for foreningen. Det professionelle
ansvar over for medlemmerne, som skal kunne regne med
vores service og bistand, så langt ressourcerne rækker.
Selv om der prioriteres, vil vi fortsat være en attraktiv
fagforening med udstrakt medlemsservice. Nye tekniske
løsninger via hjemmesiden vil lette kontakten mellem medlem og forening, hvad der også i sekretariatet fører til bedre
sammenhæng mellem opgaver og arbejdstid.
Krisen vil også være et gennemgående tema i 2012, men vi
har taget konsekvensen af dens alvor – mens tid var. Vi vil ikke
kun spare os ud af krisen, men tager nye initiativer til at sikre
fremtidige resultater. Ikke mindst de politiske resultater, der er
vores eksistensberettigelse.
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Jobannoncer 2012

Psykolog Nyt + www.psykologjob.dk
Ved manus
Ved reproklar
Helsider:
Kr. 12.480,- Kr. 10.770,176 x 237 mm:
Halvsider:
Kr. 7.190,Kr. 6.300,86 x 237 mm eller 176 x 118 mm:
Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling.
Prisliste: www.danskpsykologforening.dk
Farvetillæg (CMYK):
Sort + 1, 2 eller 3 farver:

Kr. 1.550,-

Alle priser ekskl. moms.
Abonnement/2012: 1.250 kr. + moms.

Deadline (kl. 12)
Nr.
1
2
3

Deadline
12/12
9/1
23/1

Udgivelse
13/1-2012
27/1
10/2

