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HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og 

Katastrofepsykologisk Selskab: 

 

Esbjerg den 26. oktober 2013 

 

 

Til: 

Dansk Psykologforenings Bestyrelse 

Stockholmsgade  

2100 København Ø 

 

 

Vedr.: Høringssvar i forbindelse med DP bestyrelses overvejelser om nedlæggelse af 

specialistuddannelsen i Psykotraumatologi.  

 

 

 

Kære DP bestyrelse 

 

På vegne af Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Krise- og Katastrofepsykologisk 

Selskab vil jeg gerne starte med at takke for, at vi bliver inddraget i Dansk Psykolog Forenings 

bestyrelses overvejelser om nedlæggelse af det psykotraumatologiske speciale.  

 

Dette høringssvar er resultatet af intense drøftelser i Styrelsen for selskabet, med medlemmer 

af selskabet og med professor Ask Elklit, Videncenter for Psykotraumatologi, Syddansk 

Universitet. Svaret udtrykker en fuldstændig enighed mellem fagnævn, Styrelsen og med 

professor Ask Elklit. 

 

Psykotraumatologisk Fagnævn og den samlede Styrelse er stærkt modstander af 

forslaget om nedlæggelse af det psykotraumatologiske speciale. Vi mener, at det vil 

være svært uhensigtsmæssigt i forhold til klienter, for kommuner, regioner og 

virksomheder, for psykologfaget, for vores internationale placering og -samarbejde, 

fagpolitisk i forhold til andre fag og sammenhængskraften i DP.   
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I det følgende tillader vi os at nævne nogle af vores bekymringspunkter. Der er ikke tale om 

en fyldestgørende liste, hvorfor jeg og Styrelsen meget gerne uddyber ved et evt. møde med 

DP bestyrelse.  

 

Klienter / borgere: 

 

Vi mener, at det psykotraumatologiske speciale har en vigtig opgave i forhold til de borgere og 

klienter, der i stigende grad har behov for hjælp og ydelser i forbindelse med oplevede kriser 

og nye og gamle traumer. Psykologer med dette speciale har et særligt fokus på disse 

problemstillinger og anvendes også ved arbejdsområder, der ligger et stykke væk fra 

traditionelle psykoterapeutiske opgaver. Vi er bevidste om, at der laves kvalificeret 

traumebehandling af psykologer, der ikke nødvendigvis har en egentlig specialistgrad inden 

for psykotraumatologien, men ved at dette speciale findes, kommer der en eksplicit 

opmærksomhed på dette fagfelt og det sikres, at de nødvendige kompetencer italesættes og 

de nødvendige kurser og aktiviteter etableres. Der er – også historisk- eksempler på, at 

klienter ikke har fået den tilstrækkelige behandling, da den behandlingsansvarlige psykolog 

eller psykoterapeut ikke har haft tilstrækkeligt indsigt i det særlige ved traumer, herunder 

klientens møde med det livstruende. 

  

Kommuner, regioner,  staten, virksomheder m. fl.: 

 

Hidtil har efterspørgslen efter specialister i psykotraumatologi overvejende været at finde på 

det private arbejdsmarked. Her har det haft, og det har fortsat, vægt og betydning om 

psykologerne har specialistgodkendelse inden for specialet. Dette fremgår bl.a. af 

udbudsmateriale fra både offentlige og private arbejdsgivere. Der har de seneste år tillige 

været en øget efterspørgsel på kompetencerne inden for kommuner og regioner, specielt 

foranlediget af forskellige nye lovkrav om beredskaber inden for kommunerne. Der er således 

ekstern efterspørgsel efter netop det psykotraumatologiske speciale. Det er 

uhensigtsmæssigt, hvis DP vil organisere sig bort fra en sådan efterspørgsel. 

Der er betydelige fagfelter, i forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og ved de ansvarlige for 

nationale- og internationale beredskaber (også i privat regi), hvor specialister i 

psykotraumatologi gør betydeligt fyldest. Herunder de undervisningsaktiviteter, som et 

selvstændigt speciale fordrer.  

 

Psykologfaget: 
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Psykotraumatologi er det yngste fag inden for de påtænkte nedlæggelser af specialer. 

I de sidste par år er kun relativt få godkendt som specialister. Dette er dog ikke et billede af 

den interesse, der er blandt psykologer for at opnå godkendelse inden for specialet. Der 

foreligger igangværende ansøgninger i DP sekretariat og hos Fagnævnet, og vi skønner 

umiddelbart, at mindst 20-30 psykologer er tæt på at kunne indsende deres ansøgning om 

godkendelse. Mange yngre psykologer er på vej i indhentning af de nødvendige kurser og 

moduler. 

 

Der er for dette speciales vedkommende et særligt tæt samarbejde og personsammenfald 

mellem Fagnævn, Selskab, “betydende” offentlige og private arbejdspladser samt 

Videnscentret og professoratet ved Syddansk Universitet. Vi har samlet således et særdeles 

godt indblik i efterspørgsel på speciale-godkendte aktiviteter, kursusudbud samt over den 

efterspørgsel, der er på dokumenterede specialister.  

Der har ikke manglet relevante kursustilbud inden for det psykotraumatologiske område og 

vi arbejder vedholdende på at medvirke til at udvikle faget ved opsøgning og samarbejder 

med førende internationale kapaciteter inden for området.  

Dette professionsuddannede arbejde vil være meget vanskeligere at få gennemført inden for 

en bred specialisering.  

 

Internationalt samarbejde: 

 

Den danske psykotraumatologiske specialistuddannelse bliver i Europa holdt frem som 

forbilledlig. Med specialistuddannelsen dokumenterer vi vor ekspertise og medvirker således 

aktivt for den anerkendelse og det omdømme danske psykologer har internationalt.  

Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab har gennem nogle år, med hele selskabets 

medlemsskare, været medlem af ESTSS (European Society of Traumatic Stress Studies). I 

protest over nogle organisatoriske udfordringer i ESTSS har selskabet i år meldt sig ud, indtil 

videre. På trods af dette bliver der i ESTSS nu arbejdet på at indføre differentierede 

europæiske certificeringer, der tager udgangspunkt i den danske specialistuddannelse som 

model og som sigtepunkt.  

Aktuelt samarbejder selskabet med det hollandske selskab af psykologer, der vil indføre en 

lignende specialistuddannelse som vores. 

Med Videnscentret for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet har den danske forskning 

mødt øget international anerkendelse. Videnscentret er det mest produktive psykologiske 

forskningsmiljø i Danmark.  Det europæiske traumeselskab, ESTSS, har valgt at afholde sin 
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2017 konference i Danmark som en anerkendelse af det faglige miljø, der eksisterer i 

Danmark indenfor psykotraumatologi. 

Dette internationale engagement, -indflydelse og -bidrag til udviklingen inden for vores 

fagfelt, anser vi ikke som muligt uden et selvstændigt psykotraumatologisk speciale i 

Danmark. 

 

Fagpolitisk: 

 

Dansk Psykologforening har en vigtig opgave i forhold til at opnå officiel anerkendelse for 

vores specialistuddannelser. Denne opgave, og bestyrelsens bestræbelser i forhold til denne 

opgave, anerkender vi til fulde. Dog mener vi ikke, at dette mål kan opnås ved nedlæggelse af 

det psykotramatologiske speciale, og vi mener tillige, at der er andre vægtige fagpolitiske 

hensyn at tage.  

Vi har med den psykotraumatologiske specialistuddannelse som et væsentlig bidrag fået en 

meget solid faglig platform i forhold til andre aktører, der ønsker at gøre sig gældende inden 

for dette område. Her tænkes på såvel psykoterapeuter som psykiatriske speciallæger. Der 

bliver efterhånden sjældent sat spørgsmålstegn ved, at det er psykologerne, der har den 

største kompetence inden for det psykotraumatologiske fagfelt om end lægerne til stadighed 

kæmper for også at dominere dette fagområde.  

Blandt andet henvisninger til specialistuddannelsen i psykotraumatologi har efter vores 

opfattelse været afgørende i forhold til psykologernes succes – også økonomisk – på det 

private arbejdsmarked. Specialistuddannelsen er også medvirkende til, at vi støt og roligt – 

gennem deltagelse i fx redigering af Sundhedsstyrelsens beredskabsplaner – sætter det 

særlige psykologfaglige aftryk på fagområdet.. 

Hvis vi fagpolitisk skal stå stærkt nytter det efter vores opfattelse ikke, at vi blot markerer os 

som specialister i psykoterapi, hvilket heller ikke er dækkende. Vi er nødsaget til fortsat at 

markere os fagligt i forhold til psykotraumatologien. Den dokumenterede kompetence ved 

specialistuddannelsen er et værn mod, at andre faggrupper kommer til at dominere på 

fagområdet; psykoterapeuter, speciallæger i psykiatri, m.fl. Dette til gavn for klienterne og for 

psykologfaget. 

 

Sammenhængskraft i DP: 

 

Dansk Psykolog Forenings fortsatte udvikling er afhængig af fortsat entusiastisk, frivilligt og 

ulønnet arbejde, der aktuelt er organiseret i større eller mindre selskaber. Vi mener, at det er 
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meget optimistisk at forestille sig, at dette vil kunne opretholdes i større og mere diffuse 

faglige sammenhænge 

Eksempelvis er det psykotraumatologiske områdes nuværende forskningsmæssige placering 

og positionering på både det offentlige og det private arbejdsmarked båret frem af få 

kompetente psykologer. Således også fagnævn og selskab, der har været gennemgående og 

kontinuerlige gennem en længere årrække, støttet af en stor gruppe psykologer landet over.  

Vi er bekymrede for, at dampen går af ildsjæle med politiske strategier baseret på 

uhensigtsmæssig fortolkning og manglende konsekvensberegning omkring den faglighed og 

den organisering, der eksempelvis er tilfældet for det psykotraumatologiske område. 

Endelig skal det nævnes, at en stor del af vore medlemmer oplever den påtænkte nedlæggelse 

af specialet som endnu et eklatant svigt fra DP´s bestyrelses side i forhold til 

privatpraktiserende psykologer idet en stor del af det psykotraumatologiske arbejdsområde 

varetages af privat praksis og i høj grad med specialistuddannelsen som ”løftestang”. 

 

Som det fremgår af ovenstående argumentation, er Psykotraumatologisk Fagnævn samt 

styrelsen i DKKS stærkt bekymrede for og uenig i overvejelser om at nedlægge 

psykotraumatologien som et selvstændigt speciale og vi mener, at faget i Danmark kan lide 

katastrofal og uoprettelig skade derved. 

Vi uddyber, som nævnt, gerne vores synspunkter ved et møde og forventer at blive yderligere 

inddraget såfremt bestyrelsen fortsætter sine overvejelser om en nedlæggelse af specialet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Berith Bro 

 

 

Psykotraumatologisk Fagnævn:  

Torben Anbert, Anders Korsgaard Christensen, Berith Bro 

 

Styrelse for Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:  

Berith Bro, Torben Anbert, Per Bech, Anders Korsgaard Christensen, Michael Bruun, Sten 

Kruse Blinkenberg, Rikke Høgsted, Helle Anholm. 

 

Professor Ask Elklit, SDU. 


