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ikke om psykologers
Tavshedspligten handler
sætningen for, at en
ømme tæer, men er forud
stemet fungerer.
vigtig gren af sundhedssy

Familien
på fode
Hvilke kommunale indsatser gavner familierne?
De bedste eller dem med bedst evidens?
SIDE 4

Hvorfor borderline?

Det stereotype kønssyn

Det forbudte ord

Der forskes flittigt i borderline,
men endnu er årsagerne til lidelsen dårligt kortlagt.

Terapien beskyldes i debatten for
at have kvindelig natur. Det er
der flere meninger om.

Reallønsfald er ikke noget, man
siger højt. I virkeligheden er det,
hvad vi oplever aktuelt.
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SIDE 12
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Vejen mod rimelighed

P

sykologer betragter med god grund deres tavshedspligt som ’arve
sølvet’. Den er et princip, vi ikke vil (eller må!) sælge ud af – tvært
imod vogter og forsvarer vi den med næb og klør. Den meget omtal
te sag om tavshedspligt, der fandt en afgørelse før jul, er derfor nok helt sin
egen, men rører samtidig ved kernen i psykologens virke og for
klientens tillid til fortroligheden i terapirummet. Den er om
noget principiel.
Sagen har skabt forståeligt røre, både i foreningen og
eksternt, og har i kraft af sin karakter åbnet en glædelig poli
tisk forståelse for, at tavshedspligten ikke handler om psy
kologers ømme tæer, men er forudsætningen for, at en
vigtig gren af sundhedssystemet fungerer. Som bidrag
yder til denne forståelse har Dansk Psykolog Forening
spillet en aktiv rolle og haft kontakt til samtlige
Folketingets retsordførere.
Ud af denne dialog udspringer det beslutnings
forslag fremsat af Dansk Folkeparti, som Folketinget
førstebehandlede den 17. januar 2012, og som i
første række har ført til, at Retsplejerådet nu kommer
til at se på en mulig ændring af retsplejeloven i relation
til faggrupperne. På enklere dansk handler det om den
ligestilling med læger og advokater, foreningen har
efterspurgt gennem masser af år.
Området er juridisk overmåde vanskeligt, eftersom
tavshedspligten eksisterer sammen med vidnepligten.
Desuden spiller flere love sammen, fx psykologloven,
retsplejeloven, straffeloven og sundhedsloven. Hertil kom
mer også de etiske overvejelser, idet lovreguleringen ikke
alene skal tjene til at beskytte, hvad der sker i terapirummet,
men også skal fungere under vilkår, der kan forsvares sam
fundsmæssigt.
Psykologernes arbejde for en mere rimelig retsstilling er
nået et godt stykke videre. Foreningen presser gennem dialogen
med Folketinget på for, at vi nu kommer helt i mål.
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