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Den dyre
stress
Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt.
Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år.
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Giv mig et redskab

Klumme om angsten

Operation XXL

Lidelse er i lav kurs, vi skal hurtigt op på hesten. Derfor beder
klienten om et ’quick fix’.

Lisbeths barndom var overgreb,
svigt, vold, anbringelser. Nu har
hun udgivet sin beretning.

Hvilke psykologiske faktorer har
en betydning for resultatet af
fedmeoperationerne?

SIDE 6

SIDE 11

SIDE 12

56427_PN20-2011.indd 1

16/11/11 09.40

Medlemsblad for
Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening

Lov er lov – ikke!?

Ø

stre Landsret har nu stadfæstet en byretskendelse om, at man gerne
må kalde sig ”hundepsykolog” – altså uden at være psykolog!
Afgørelsen er en regulær udvanding af psykologlovens § 21:
”Ret til at betegne sig som psykolog har kun den, der ved et universitet eller
anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.”
Med psykologloven skabtes et værn af psykologtitlen, så
enhver borger og forbruger skulle kunne vide sig sikker på
varebetegnelsen: En psykolog er en psykolog. En børnepsykolog er en psykolog. En erhvervspsykolog er en psykolog. En
idrætspsykolog er en psykolog osv.
Indtil nu har det været et clear cut, hvad der også
respekterer bemærkningerne til lovforslaget, som slog
fast, at også sammensætninger med ordet -psykolog var
omfattet. Rettens afgørelse er helt unødvendigt med til at
skabe uklarhed og usikkerhed om, hvad en psykolog er.
Var det ikke så alvorligt, kunne afgørelsen kalde
humoren frem. Det går altid fint med en lille analogi
– hvem ville fx ikke snuble over ordet ”hundelæge”.
Kunne man forestille sig en ikke-lægeuddannet slippe af
sted med at betitle sig sådan? Som bekendt er en dyrlæge en dyrlæge – på samme måde som en psykolog hidtil
har været en psykolog.
Jeg tror gerne, at den, der nu har fået Landsrettens
medhold, har en seriøs tilgang til beskæftigelsen med
hunde. Men jeg stiller mig kritisk til, om denne seriøsitet
rækker dybt ind i videnskabelighedens gebet. I stedet fornemmer jeg en nem markedsføringsgenvej til at angive, at
man ’ved noget’ om hundes adfærd. Der er prestige i psykologien, og hvorfor ikke lade sig inspirere af den. Her har man
direkte kopieret – trist, at det skulle kunne lade sig gøre.
Vi vil nu arbejde for at få tydeliggjort lovgivningen, når
retsinstanserne har kunnet fortolke loven, som det er sket. Lov
er lov, på samme måde som en psykolog er en psykolog. Ikke?!
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