
Mål	og	visioner	for	
Selskab	for	Arbejdspsykologer	(SAP)	

Foreningens formål er at varetage interesser for psykologer indenfor det arbejds- og miljømedicinske 

fagområde, jf. vedlagte vedtægter. Efter dannelsen af selskabet har bestyrelsen taget fat på at udarbejde 

dette dokument, som beskriver de mål og visioner, som vi vil arbejde for. 

Synlighed	
Vi vil arbejde på at positionere psykologerne som aktive meningsdannere, både internt i regi af DASAM, og 

eksternt i medierne/samfundsdebatten, hvor vi kan bidrage med psykologernes specialiserede viden, 

færdigheder og kompetencer. Det kan fx ske ved at udpege skarpe oplægsholdere og skriftlige formidlere til 

strategiske indlæg i forskellige sammenhænge, såsom DASAMS hjemmeside, fagforeninger, det politiske 

niveau, temadage og undervisning indenfor vores fagområde. Selskabet vil arbejde aktivt for at samle og 

formidle viden, forskning, og rådgivning om stress og psykisk arbejdsmiljø, koblet med kliniske erfaringer. 

Dermed vil vi understøtte DASAM's vision om, at de arbejdsmedicinske klinikker skal være kendte og 

anerkendte videnscentre for arbejdsrelateret stress. 

Efteruddannelse	
Vi vil bidrage til at sikre et højt psykologfagligt niveau via efteruddannelse, kompetenceudvikling og 

vidensdeling om den fælles teoretiske, forskningsmæssige og kliniske viden på tværs af klinikkerne. Dette 

vil sikre høj kvalitet og ensartethed i det kliniske arbejde og formidlingen til patienter, praktiserende læger 

og samarbejdspartnere. Vi vil desuden arbejde for at afholde fælles psykologfaglige kurser og supervision, 

for at udbrede vores viden på tværs af klinikkerne. Psykologers specialistuddannelse hører under Dansk 

Psykolog Forening, hvor det særligt er specialist i Arbejds- & Organisationspsykologi, Psykoterapi, 

Psykotraumatologi og til dels Sundhedspsykologi, som er relevante for medlemmer af SAP. I og med at 

selskabets medlemmer primært arbejder i sundhedsvæsnet kan det være vanskeligt at få anerkendt disse 

specialistgrader på linje med en tilsvarende speciallægeuddannelse. Med inspiration fra uddannelsen til 

specialpsykolog i psykiatri, som siden 2010 har hørt under Sundhedsstyrelsen, vil selskabet arbejde for, at 

psykologernes specialiserede viden, færdigheder og kompetencer indenfor det arbejdspsykologiske 

område, kan opnå en mere formaliseret grad af anerkendelse.  

Samarbejde	
Det er vores håb, at selskabet kan bidrage til at skabe en mere direkte kommunikationslinje mellem DASAM 

og psykologerne der arbejder indenfor specialet. Ved ønsker om bidrag med en psykologisk vinkel ift. fx 

oplæg på temadage, kurser, høringssvar, retningslinjer, m.m. som DASAM forestår, vil SAP give en indgang 

til at få psykologerne i tale og kunne give et svar tilbage, som repræsenterer psykologerne bredt. Selskabet 

ønsker at bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde med læger og andre faggrupper på klinikkerne, 

samarbejdet imellem psykologerne på tværs af klinikkerne, og udadtil ift. samarbejde med fagforeninger, 

arbejdsgiverorganisationer, praktiserende læger, psykiatrien, privatpraktiserende psykologer og de 

psykologiske institutter på universiteterne. Vi vil arbejde for at selskabet får en formel tilknytning til Dansk 

Psykolog Forening, enten som et fagligt selskab eller et netværk, og er i færd med at afsøge mulighederne 

herfor. Hvis dette realiseres, kan vi ønske os en tilknytning til DASAM lig den man har for Yngre 

Arbejdsmedicinere. 
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