› DEBAT

Udtryk for kvalitet

I

debatindlægget ”Det er en ommer”,
bragt i Psykolog Nyt 19/2014, diskuteres Psykologforeningens beslutning
om, at selvstændige psykologer fremover
skal have autorisation. I sin kommentar
argumenterer formanden for dette ved at
fremføre, at der skal stilles krav til kvaliteten af psykologydelser.
Jeg kan kun erklære mig enig i, at der
skal stilles krav til psykologydelsers kvalitet. Mit ærinde her er ikke at gå ind i en
diskussion for eller imod et krav om autorisation for selvstændigt praktiserende
psykologer.
Mit ærinde er derimod at påpege, at
foreningen sætter kikkerten for det blide
øje, idet det er gængs praksis, at klienter
– når de går til privatpraktiserende autoriseret psykolog med overenskomst med
sygesikringen – møder helt grønne, nyuddannede såkaldte praksiskandidater,
der for manges vedkommende udnyttes
på det groveste. Samtidig medfører praksisordningen, at autoriserede psykologer,

som kunne yde den kvalitet som foreningen efterlyser, ikke får kunder, fordi der
sidder underbetalte grønne føl og kører
klienter af hos en psykolog med overenskomst med Sygesikringen.
Er det udtryk for kvalitet?
Torben Andersen

Kommentar
På vores generalforsamling i 2014 blev
det vedtaget, at vi skal undersøge mulighederne for – og holdningerne til – at
oprette uddannelsesstillinger til ikkeautoriserede psykologer i alle vore sektorer. Det skal også indgå i undersøgelsen,
om autorisationsuddannelsen i højere
grad end i dag bør være et offentligt anliggende og dermed være offentligt finansieret.
Denne undersøgelse, som skal gennemføres i dialog med alle vores faglige
selskaber og sektioner, foregår lige nu

blandt alle sektioner. På formandskollegiemødet i det ny år vil også selskaberne
blive involveret i debatten. Jeg forventer
derfor, at vi ikke langt inde i 2015 er klar
med en politik på dette område.
Praksiskandidatordningen er en del af
praksisoverenskomsten, og da denne skal
forhandles igen i foråret/sommeren 2015,
vil der være mulighed for at stille krav om
større eller mindre ændringer af praksiskandidatordningen, hvis det er det, vi
beslutter os for.
Under alle omstændigheder er jeg
selvfølgelig helt enig i, at der skal være
kvalitet også i praksiskandidaternes psykologydelser. Derfor skal kandidaterne have
ordentlige rammer, ligesom erfarne psykologer skal tage ansvar for kvaliteten, og fx
sørge for tilstrækkelig supervision.
Eva Secher Mathiasen

PSYKOLOG NYT NR. 1 | 2015 | SIDE 25

