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Tilsvar

Selvsagt meldeplikt
TIRILL WILLUMSEN, professor og tannlege
«TABU: TENNENE»

Fagforening søker forskere
Psykologforeningen sliter med å rekruttere
tillitsvalgte i akademia. Det bør lokallag og
akademikere sammen gjøre noe med.
SIDSEL FJELLTUN, Yngre psykologers utvalg

FORSKERE I PSYKOLOGFORENINGEN

DET ER SELVFØLGELIG slik at tannleger har
meldeplikt til barnevernet når de har mistanke om ulike former for barnemishandling,
og jeg beklager at det ikke kom bedre frem i
intervjuet med meg i juliutgaven av Psykologtidsskriftet. Jeg vil takke for at dette ble
presisert av Ragnhild Nordengen i oktoberutgaven. Tannhelsepersonell møter pasienter som utsettes for ulike overgrep, både barn
og voksne. Fysiske skader etter vold er ofte i
munn og hode-/halsregionen. Vi har meldeplikt til barnevernet og medisinsk og etisk
plikt overfor voksne pasienter (over 18 år) til
å henvise videre til relevant hjelp. Kunnskap
om psykologi og samarbeid med psykologer er
viktig for å ta opp slike vanskelige temaer med
pasienter på beste måte, samt opparbeide god
tverrfaglig kompetanse.
×

AKADEMIA BØR VÆRE et åpenbart rekrutteringsområde for en
fagforening, for her er det mye som en jobbsøker må håndtere:
ujevne maktforhold, mange midlertidige stillinger og vanskelig
forhandlingsklima. Likevel ser vi at det er få tillitsvalgte fra Psykologforeningen i akademia. For kliniske psykologer er Psykologforeningen den selvsagte fagforening, mens for forskere er det flere
å velge mellom. Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag forsøker begge å rekruttere psykologer i akademia. Der forskerne er
en minoritet i Psykologforeningen, er de en del av majoriteten i
Forskerforbundet. Forskere og klinikere trenger imidlertid hverandre: Forskerne trenger en sterk fagforening som støtter opp om
dem, og Psykologforeningens medlemmer trenger psykologer som
bidrar til forskning.
Dersom fulltidsforskere skal være godt representert i foreningen, må lokalavdelingene og akademisk tilsatte finne sammen. For
å bidra til rekrutteringen oppfordrer Yngre psykologers utvalg lokalavdelingene til å lage møteplasser for å nå ut til psykologer i akademia. Vi oppfordrer også forskere til å melde seg som tillitsvalgte
og bidra aktivt i utformingen av arbeidsplassen. Forskning er grenen vi alle sitter på og må gi næring til. Vår autoritet som fagfolk
er basert på vårt ry og vår rolle som evidensbaserte praktikere. Den
må vi opprettholde.
×

Presisering

Takk for presiseringen
BJØRNAR OLSEN, sjefredaktør
«TABU: TENNENE»

I DEBATTINNLEGGET TIL Maren Lillehaug
Agdal og kolleger i oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet understreker avsenderne at
TOO-teamet som omtales i saken «Tabu: tennene» ikke er det første tverrfaglige teamet som
arbeider med tannlegeskrekk i landet. Psykologtidsskriftet takker for presiseringen. Vi ser
at særlig bildeteksten på side 568 i saken ble
upresis.
×

