”Alt det vi har lært.
Det kan vi tage
med os fremad”
Hvordan skal Dansk Psykolog Forening se ud de næste tre år,
og hvad skal der arbejdes for? Det blev debatteret og besluttet,
da omkring 400 psykologer over to dage i september var samlet
til generalforsamling i København.

Af Anne Randby Toft og Liva Polack
Og som Eva Secher Mathiasen understregede, var der nok
ingen, der ved GF i 2018 havde fantasi til at forestille sig, hvad
der skulle ramme os i marts 2020.
Hun fortalte, hvordan især DP’s Coronapanel med 14 psykologer i spidsen har været en helt central del af foreningens
coronahåndtering.
Panelet har leveret faglige værktøjskasser, input til Den
Nationale Operative Stab og været en massiv stemme i pressen med gode råd til, hvordan danskerne selv, politikerne og
samfundet som helhed passede på den mentale sundhed i
en krisesituation.
Samtidig delte medlemmerne billeder af deres bidrag i en
coronatid i kampagnen #ViLøfterIFlok, og alle kurser i DP blev
omlagt fra fysisk fremmøde til digitale hybridløsninger.
“Nu står vi her. Med en periode i ryggen, hvor vi har skullet gøre
og tænke tingene på nye og alternative måder. Alt det vi har lært.
Det vi kan tage med os fremad,” sagde Eva Secher Mathiasen.
Men heldigvis har ikke alt handlet om den verdensomspændende pandemi, understregede formanden. De seneste tre år

Øksnehallens højloftede hal summede af småsnak og skramlen
med stole. Om få minutter var det tid til, at formand for Dansk
Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen skulle på talerstolen
og byde velkommen til generalforsamlingen.
I den gamle kvæghal i Den Brune Kødby på Vesterbro var
omtrent 400 medlemmer samlet for at bruge deres stemme
til at få indflydelse på spørgsmål om fremtidens etikarbejde,
det kommende arbejdsprogram, studerendes stemmeret, og
hvad foreningens penge skal gå til de næste tre år.
Og ikke mindst for at tage del i en weekend med festmiddag,
netværksmuligheder og besøg af en ”hiphop-hofnar”.
Nye og alternative erfaringer
Coronakrisen satte naturligvis sit aftryk på generalforsamlingen. Ikke kun fordi psykologernes generalforsamling markerede
genåbningen af Øksnehallen, som har været vaccinecenter
under coronakrisen, men også fordi pandemien har vendt op
og ned på verden, på Danmark og bestemt også på, hvordan
Dansk Psykolog Forening har arbejdet de seneste år.
| Nr. 7 | 2021

12

Generalforsamling

NYT ARBEJDSPROGRAM

har foreningen bl.a. arbejdet for bedre forhold for børns udvikling og trivsel, lettere adgang til psykologbehandling, et bedre
tilsyn med psykologer og en styrkelse af foreningsfællesskabet
i Dansk Psykolog Forening, sagde hun og tilføjede:
“Alt sammen noget, hvor vi sætter danskernes mentale trivsel
på dagsordenen. Hvor vi fremmer og profilerer psykologfagligheden og jer medlemmer som en del af løsningen. Det bruger vi
meget tid på – og nogle gange i det skjulte, for at vi kan lykkes.”
En af de første efter lørdagens frokost til at stille sig på talerstolen og slå et slag for forandringer var Karla Braga, forperson
i Dansk Psykolog Forenings studentersektion.
Hun præsenterede bestyrelsens forslag om at give studerende fuld stemmeret, og det blev efterfølgende stemt igennem
med stort flertal.
“At vi nu har fuld stemmeret betyder, at vi i langt højere grad
kan få de studerende med. Også i overgangen fra studie til
arbejdsliv,” sagde Karla Braga, der var positivt overrasket over,
hvor stor en opbakning hun havde oplevet fra salen.
Lige præcis det at tiltrække flere unge studerende er ifølge Eva
Secher Mathiasen et strategisk mål for foreningen. Udviklingen
tegner nemlig et billede af en ungegeneration, der i højere grad
vælger fagforeningerne fra.

I det nye arbejdsprogram er fokus på brede linjer,
der giver handlefrihed til at gribe aktuelle politiske
dagsordener. Du kan læse hele arbejdsprogrammet
på foreningens hjemmeside.
1.
2.
3.
4.

Psykologien skal bruges til gavn
for borgere og samfund
Psykologerne skal have et godt arbejdsliv
Forskning og uddannelse skal udvikle
psykologernes praksis
Foreningsfællesskabet skal gøre
psykologerne stærkere

med henblik på at understøtte, at de beslutninger, der træffes, er fremtidssikrede og også retter sig mod de interesser og
holdninger, som foreningens fremtidige kandidatmedlemmer
orienterer sig imod,” sagde Eva Secher Mathiasen.
De studerendes fulde stemmeret gælder budget, regnskab,
arbejdsprogram samt valg af formand og kritiske revisorer, men
ikke valg af bestyrelse eller valg til Komité for Etik.
Lørdag eftermiddag blev det også vedtaget, at det i fremtiden skal være muligt at afholde hybride generalforsamlinger.
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Flere unge i foreningen og en ny slags generalforsamling
“Det er meget relevant for foreningen at motivere deltagelse
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Det betyder, at man som medlem skal kunne vælge,
om man vil deltage hjemmefra eller møde fysisk op.
Håbet er, at det vil få endnu flere til at deltage i
Dansk Psykolog Forenings medlemsdemokrati, både
når det gælder en generalforsamling, men også i
den praktiske hverdag, hvor formanden har inviteret
medlemmerne til at bidrage – som Corona-panelet
er et eksempel på.
Som Eva Secher Mathiasen understregede:
”DP er medlemmernes forening. Og vi er meget
optagede af, at vi skal opnå de resultater, som vi gerne
vil, og at det skal ske i samarbejde med medlemmerne.
Vi skal modernisere vores medlemsdemokrati, så
det er attraktivt for flere at være med. Vi skal skabe
resultater, der skaber værdi, sammenhold og stolthed. Og vi vil gerne skabe endnu flere, end vi gør i
dag – og meget gerne sammen med medlemmerne.”
Et stort netværk
Lørdag aften stod de fleste ude i solen og fik sig en øl
eller sodavand, da dagens program var slut. En af de
fremmødte medlemmer var Mikkel Auning-Hansen,
der var med på generalforsamlingen for anden gang.
“Det er fedt at mærke, at der er en levende forening,” sagde Mikkel Auning-Hansen, der er autoriseret
psykolog og specialist i psykotraumatologi.
Han er glad for at møde kollegaer og gamle studiekammerater, fortalte han og tilføjede:
“Det er en påmindelse om, at man som psykolog
faktisk har et netværk, der er større, end det man
bare ser til daglig.”
Etik i fremtiden
Søndag formiddag fortsatte debatten om foreningens
fremtidige arbejde med fagetik.
Der var en livlig debat med mange talere, og det
blev besluttet, at Komité for Etik fortsat skal kunne
sanktionere medlemmer – noget, der dog i praksis
sjældent finder sted.
Ebbe Lykke Christoffersen, der er studerende og
med på generalforsamlingen for første gang, var glad
for at deltage i den debat:
“Jeg synes, det var rigtig vigtigt at høre de forskellige perspektiver, og jeg er glad for at høre fra nogle
færdiguddannede psykologer, hvad de tænker om,
hvordan vi arbejder med etik.”
Genvalgt som formand
Søndag var det også tid til personvalg, og her blev
Eva Secher Mathiasen uden modkandidater genvalgt
som formand for foreningen, mens resten af bestyrelsen blev valgt ved den efterfølgende urafstemning.
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Eva Secher Mathiasen, formand
Dea Seidenfaden, næstformand
Kristin Munch-Christiansen,
næstformand
Caspar Christensen
Rose-Marie Mollerup
Caroline Skjoldbirk
Mette-Sofie Arnvig
Joël C. Boukris
Amanda Kusk Jessen
Karla Braga,
studenterrepræsentant
Troels Børsholt Rudkjøbing,
studenterrepræsentant
Arne Grønborg Johansen,
1. suppleant

Johanne Bratbo, formand
Karin Rønnevbæk-Kornum
Charlotte Boel
Line Nørgaard Rasbak
Søren Willert
KRITISKE REVISORER
Eva Mugge Pinner
Alexander Miller

”Hip-hop-hofnaren” leverede freestyle-rap
med svirp
“Punkt 6.2.3 Rapkoncert”.
Sådan introducerede rap-kunstneren Per Vers sig
selv, da han optrådte under festmiddagen lørdag aften.
Med et glimt i øjet fortalte han de fremmødte psykologer, hvad det egentlig var, de havde lært af en dag
med beretningstale, regnskaber og ændringsforslag.
“Det er mig en ære at få mere end to minutters
taletid,” sagde den selvudnævnte ”hip-hop-hofnar”
og henviste til dirigentens udfordringer med at få
psykologerne til at overholde taletiden på talerstolen.
Han havde dagen igennem siddet med på en
”lytter” i salen og gav psykologerne en freestyle-rap
med svirp.
Per Vers fik endnu et stort bifald af salen, da han
rappede:
”Her i nationen, så skal vi fanme huske, at der er
niveauer i kommunikationen. Yeah, det er sårn, det
er. Børnene, de skal støttes af vores lær. Lærerne,
de skal støttes af deres forældre. Ellers så er det
som om, det hele det vælter. Og forældrene de skal
støttes af deres psykologer. Så fik vi lige placeret os
selv på det øverste niveau.” •
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