› LEDER
9. marts 2012 | 66. årgang | Dansk Psykolog Forening

5

det sker ikke i
Tidlig indsats er nøglen, og
g af den simple grund,
tilstrækkeligt omfang i da
økonomisk.
at vi ikke vil prioritere det

Ærede
forsamling –
Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling.
På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig.
SIDE 3

De helt små

Når de voksne slås

Det er reformtider

Vi ved ikke meget om, hvordan
små børn påvirkes af traumatiske
og stressfulde oplevelser.

Klumme: Skilsmissebørn har det
svært, når mor og far skændes.
Politikerne vil nu lytte til børnene.

Indsatsen over for de socialt udsatte familier skal virke. I Aarhus
viser man en vej mod målet.
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Reform savner dybde

R

egeringen fremlagde lige før månedsskiftet sit forslag til en omfattende reform af førtidspensionen og fleksjobordningen. Alene behovet for disse særlige ordninger – dvs. de bagvedliggende problemer
– gør området uhyre vanskeligt, også fordi hjælpeforanstaltninger skal afbalanceres med arbejdsmarkedet i øvrigt. Så det lader sig ikke gøre
at få alle ender til at mødes.
Systemet trænger til en modernisering, det anerkender vi,
men den skitserede reform løser ikke de dybereliggende udfordringer. For eksempel har vi i dag et arbejdsmarked, der får
mange yngre danskere til gå ned med stressrelaterede lidelser og ende på førtidspension.
Det hårde arbejdsmiljø er hovedårsagen til, at
30-39-årige i stort tal bliver førtidspensioneret på grund
af nervøse og stressrelaterede tilstande. Det offentlige og
private arbejdsmarked har en forpligtelse til at tilbyde
fleksible job til de unge. Gør man det, tror jeg godt, vi
kan hjælpe flere tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor
må den fremlagte reform ledsages af en faglig oprustning. Tidlig indsats er nøglen, og det sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag af den simple grund, at vi ikke
vil prioritere det økonomisk.
De nye kommunale ’rehabiliteringsteam’ er derfor en
rigtig tanke. Men det afgørende er for os at se, at det faglige indhold i disse team skal være af en sådan kvalitet, at
den enkelte udsatte under 40 år får en støtte, der formår at
håndtere alle aspekter af personens problemer. Mennesker,
der kommer ind i et ressourceforløb, er syge og skal behandles
og støttes.
Sparetiderne mærkes, og reformens indbyggede beskæring
af fleksjobordningen – her ryger der hele 1,8 mia. kroner – vil
ramme akademikere på fleksjob hårdt. Jo mere man tjener, des
hårdere slår reformen. Det forekommer at være en klart urimelig pris for at afhjælpe problemerne på førtidspensionsområdet.
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