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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 
 
BERETNING FOR 2015 
 
Indledning 
I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større 
debat i medierne. Til gengæld har det været indtrykket, at flere af de interesseorganisationer, der 
beskæftiger sig med børns ve og vel, har vist interesse for vores arbejde.  
 
Beretningens første del vil beskrive nogle af de interesseorganisationer, der i 2015 har meldt sig på 
banen med ønske om at præge rammerne for forældreansvarssager samt hvilke udfordringer, vi i de 
kommende år står overfor for så vidt angår faggrænser. Efterfølgende vil det forgangne års møder og 
kursusaktivitet blive gennemgået, dernæst vil forhold, der beskæftiger sig med Psykolognævnets praksis 
blive beskrevet og som sædvanlig vil beretningen blive rundet af med Selskabet i tal og navne.  
 
Aktører og faggrænser i forældreansvarsager  
I august 2015 inviterede Dansk Standard – en privat standardiseringsvirksomhed – Selskab for 
Børnesagkyndige til en drøftelse af etableringen af en dansk standard for børnesamtaler. Dansk 
Standards initiativ var iværksat efter henvendelse fra en mindre kendt interesseorganisation. Dansk 
Standard havde inviteret flere andre centrale aktører, heriblandt en afdelingsleder fra Statsforvaltningen 
og repræsentanter fra Dansk Socialrådgiver Forening.  
Sammen med formanden for Dansk Psykolog Forening blev Styrelsen for Selskab for Børnesagkyndige 
enige om ikke at tage imod invitationen. Og det lykkedes ikke Dansk Standard at gennemføre deres 
drøftelse.  
Selskab for Børnesagkyndige støtter principielt altid, at vores arbejde kan drøftes, så vi derigennem kan 
dygtiggøre os, og Selskabet støtter også, at der kan laves vejledninger, hvor disse er relevante. Selskabet 
ser dog helst, at drøftelser og vejledninger foregår i de relevante ministerielle styrelser og ikke i private 
virksomheder.  
 
I september 2015 modtog selskabet en henvendelse fra Mediationsinstituttet – en privat virksomhed, 
som primært fungerer som interesseorganisation for advokater, der er mediatorer. 
Mediationsinstituttet ønskede at invitere Selskab for Børnesagkyndige ind i en proces, hvor man på 
projektbasis ønsker at undersøge mulighederne for mediation i sager ved henholdsvis Statsforvaltningen 
og domstolene. I Selskabets dialog med Mediationsinstituttet var det vanskeligt helt at blive klog på, 
hvilken rolle de børnesagkyndige psykologer/Selskab for Børnesagkyndige skulle spille. På den ene side 
støtter Styrelsen, at vi som børnesagkyndige psykologer vedholdende interesserer os for og bidrager til 
udviklingen af metoder i forældreansvarsager, på den anden side er det vigtigt, at vi som Selskab ikke 
kommer til at optræde som validerende aktører i projekter, som vi ikke kan gennemskue legitimiteten i 
og betydningen af. Om og hvordan, Selskabet kommer til at indgå i et samarbejde med 
Mediationsinstituttet, vil formentlig vise sig inden for det næste år.  
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Eksemplet med Mediationsinstituttet viser, at forældreansvarssager også handler om faggrænser og 
mere konkret om hvilke faggrupper, der udfører hvilket arbejde. Selskabet mener, at vi skal værne om 
vores psykologfaglighed på en måde, hvor vi – uden at tilsidesætte gevinsten ved tværfagligt 
samarbejde – vedholdende husker os selv, vores opdraggivere og politikere på, at psykologfaglighed er 
noget andet end advokatfaglighed, noget andet end socialrådgiverfaglighed osv. 
 
Ved flere lejligheder gennem 2015 har Selskabet fremlagt, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at 
børnesamtaler i Statsforvaltningen varetages af såvel psykologer som socialrådgivere. Vi mener, at 
børnesamtaler i Statsforvaltningen altid bør varetages af en psykolog, således som det er tilfældet ved 
domstolene. Baggrunden for denne holdning skal findes i to forhold: (1) Først og fremmest foretages der 
ved børnesamtaler ikke blot en registrering af, hvad barnet rent faktisk har sagt, men også en 
psykologfaglig vurdering af barnet, dets modenhed, hvorvidt det fremstår under pres, hvordan det vil 
kunne blive påvirket af de forskellige mulige afgørelser mv. (2) Det andet forhold omhandler retsstilling: 
Da socialrådgivere ikke er autoriserede kan der på nuværende tidspunkt ikke direkte klages over dem, 
hvis forældrene er utilfredse med afviklingen af en børnesamtale. Omvendt forholder det sig, som 
bekendt, med psykologer. Det betyder, at forældre, der har deres børn til samtale stilles forskelligt 
retssikkerhedsmæssigt, afhængigt af om deres barn skal til samtale med en socialrådgiver eller en 
psykolog. Det er naturligvis ikke rimeligt.  
 
I begyndelsen af året var vi sammen med ledelsen i Dansk Psykolog Forening inviteret til møde i Dansk 
Socialrådgiver Forening, der havde haft indtryk af, at psykologerne gik efter socialrådgivernes arbejde i 
Statsforvaltningen. Af forskellige grunde blev et opfølgende møde ikke gennemført og 
samarbejdsprocessen mellem Dansk Socialrådgiver Forening og de børnesagkyndige psykologer gik i stå 
indtil Dansk Standard, som beskrevet, ønskede at undersøge rammerne for børnesamtaler.  
 
Tilfældigt og parallelt med Dansk Standards initiativ blev en ændring til bekendtgørelsen, som følge af en 
vedtaget lovændring til forældreansvarsloven, sendt til høring i sensommeren 2015 og i denne var det 
netop ikke specificeret, at børnesamtaler i Statsforvaltningen skulle foretages af en psykolog. Selskab for 
Børnesagkyndige skrev sin holdning i høringssvaret, men den fik ingen indflydelse på udformningen af 
bekendtgørelsen. Samtidig med indsendelsen af høringssvaret orienterede vi Socialminister Karen 
Ellemann om vores holdning. 
Ministeren svarede, at en børnesamtale ikke er en psykologisk vurdering af barnet, hvorfor 
socialrådgivere også kan varetage en børnesamtale. Styrelsen overvejer fortsat, hvordan og om vi skal 
tage yderligere kontakt til ministeren. 
 
Kursus- og mødeaktivitet 
Selskab for Børnesagkyndige har inviteret til to fyraftensmøder i 2015 og et kursus af to dages varighed.  
 
Det første fyraftensmøde fandt sted i København den 23. april 2015 og bar titlen ”Hvad er en god 
erklæring?” Selskabet havde inviteret psykolog Rikke Schwartz til at tale om sine erfaringer som medlem 
af Psykolognævnet. Rikke Schwartz lagde i sit oplæg vægt på tre forhold: (1) Hvordan 



3  

samværsobservationer beskrives i erklæringer, (2) hvordan man som undersøger i erklæringen sikrer sig 
at formidle, hvad der er undersøgelsens formål og (3) hvordan man tydeliggør sammenhængen mellem 
undersøgelsens præmisser og den endelige konklusion. Der blev lagt op til debat i forbindelse med 
oplægget. Debatten kom desværre ikke til at forløbe efter hensigten og gav Styrelsen anledning til 
efterfølgende at drøfte, dels hvem vi tillader at deltage i Selskabets arrangementer, dels hvordan vi 
bedst muligt styrer debatter fremover, så de bliver afviklet til formålets bedste.  
Styrelsen er endnu ikke færdig med drøftelserne, og i skrivende stund er det vores holdning, at hvert 
arrangement skal vurderes for sig for at afgøre, hvem vi ønsker at invitere. Styrelsens medlemmer er 
dog helt enige om, at det er afgørende, at de fremmødte børnesagkyndige psykologer, der er medlem af 
Selskabet, skal føle sig trygge til åbent at kunne drøfte dilemmaer og vanskeligheder ved det 
børnesagkyndige arbejde.  
Det andet fyraftensmøde blev afholdt den 20. oktober 2015, ligeledes i København. Selskabet havde til 
dette arrangement inviteret psykolog Pernille Scharff, psykolog Michael Nørhave og psykolog Michael 
Storm til at tale om ”Forberedende Retsmøder”. De tre psykologer, der alle er tilknyttet de 
nordsjællandske retter, talte om såvel deres erfaringer fra praksis og om et igangværende 
forskningsprojekt med titlen ”Børn i Retten”.  
Sidste år holdt vi for første gang det årlige seminar på Hotel Kongebrogården i Middelfart. 
Tilbagemeldingerne var overvejende positive, både hvad angår seminarets faglige indhold og hotellets 
standard. Igen i år har vi derfor valgt at lægge vores seminar på Hotel Kongebrogården. I år har vi valgt 
at invitere klinisk psykolog og professor ved Oslo Universitet Annika Melinder til at tale om 
kvalitetssikring og metoder ved børnesagkyndige undersøgelser. Annika Melinder udgav i 2014 bogen 
”Sakkyndighetsarbeid”, hvor hun gennem tre dele gennemgår (1) først de overordnede aspekter ved 
sagkyndighedsarbejdet, (2) dernæst de praktiske forhold ved sagkyndighedsarbejdet og (3) til sidst 
kvalitetssikringen og metoderne ved sagkyndighedsarbejdet.  
 
Invitationen af Annika Melinder hænger sammen med Selskabets fokus på kvalitetssikring af det 
børnesagkyndige arbejde. For børnene og de implicerede familier er det afgørende, at de tilbydes 
psykologisk hjælp og undersøgelse af høj kvalitet. Men det er også at stor betydning for os 
børnesagkyndige psykologer, at vores arbejde ikke kan gøres til genstand for kritik.  Vi håber på, at 
Annika Melinders oplæg kan inspirere til nogle gode faglige overvejelser og drøftelser. Og under 
seminarets mindre faglige dele håber vi på, at vi får lejlighed til hyggeligt samvær. 
 
Psykolognævnet 
Selskabet har gennem flere år arbejdet på at få en børnesagkyndig psykolog i Psykolognævnet. Som 
nævnt i beretningen sidste år lykkedes det i 2014, da psykolog Rikke Schwartz af Dansk Psykolog 
Forening blev udpeget som nævnsmedlem. Aktuelt er psykolog Karen Krag også fungerende 
nævnsmedlem, da hun er suppleant for erhvervspsykolog Line Thatt Jensen, der er på barsel. Karen Krag 
er, som mange ved, også børnesagkyndig psykolog og medlem af Selskabet. Sidst skal nævnes at 
psykolog og børnesagkyndig Knud Hjulmand er suppleant for Rikke Schwartz, skulle hun blive forhindret 
i fremmøde i Psykolognævnet. 
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Styrelsen har siden Rikke Schwartz’ udpegning jævnligt haft lejlighed til at drøfte klage- og kritikpunkter 
ved børnesagkyndige undersøgelser med hende. Disse drøftelser foretages – som andre af vores 
initiativer i disse år – ud fra ønsket om at øge kvaliteten af vores arbejde.  
 
Flere af de centrale klage- og kritikpunkter blev gennemgået i beretningen sidste år og skal ikke 
gentages. Tre forhold skal dog uddybes: 
 

- Journalføring. Det er endnu ikke klart, hvordan Psykolognævnet forstår journalføringen ved 
børnesagkyndige undersøgelser. Det er ufravigeligt, at der skal føres journal. Det har været 
sædvanlig praksis, at erklæringen, hvori der står datoer for samtaler, observationer mv. i sig selv 
udgjorde journalen. Det er Styrelsens holdning, at dette burde være tilstrækkelig journalføring, 
men det er muligt, at Psykolognævnet mener, at der skal føres en separat journal. Hvorledes 
omfanget af denne skal være, kendes ikke. Såfremt der er nogle medlemmer, der gør sig 
erfaringer i en klagesag, hvor Psykolognævnet har forholdt sig til journalisering, hører Styrelsen 
gerne om disse erfaringer.  

 
- Gennemgang af erklæring. Psykolognævnet lægger særdeles meget vægt på, at en erklæring 

gennemgås. Og det er hele erklæringen og ikke blot de dele, som vedrører den fremmødte 
forælder. Hvis en erklæring af en grund, som den børnesagkyndige finder gyldig, ikke kan 
gennemgås, skal dette skrives ind i erklæringen.  
Styrelsen har den holdning, at en børnesagkyndig aldrig skal opleve sig truet i sit arbejde. Hvis 
der er bekymring for, at en forælder kan blive truende eller udagerende ved en gennemgang 
kan en løsning være at henlægge gennemgangen til et lokale i retten eller Statsforvaltningen.  
 

- Aktindsigt. Fra tid til anden anmoder en forælder om aktindsigt i sin sag. Det er klart, at 
journalen er en del af akterne, men da der er uklarhed om, hvad journalen ved børnesagkyndige 
undersøgelser skal omfatte, er der også uklarhed om aktindsigten. Hvilke dele af de tilsendte og 
rekvirerede akter, der skal opbevares af den børnesagkyndige og hvilke dele der kan sendes 
tilbage til opdragsgiver, er heller ikke helt klart. Styrelsen er blevet vejledt af Dansk Psykolog 
Forening i, at begge forældre i udgangspunktet har adgang til hele sagen, hvorfor de ved 
aktindsigt skal gives adgang til det samme materiale.  
Styrelsen er ikke bekendt med afgørelser i Psykolognævnet, hvor det handler om aktindsigt i 
forbindelse med børnesagkyndige undersøgelser, men hører meget gerne fra medlemmer, der 
enten har gjort sig erfaringer eller gør sig erfaringer med den type af klager.  

 
Det er indtrykket, at Psykolognævnets sekretariat er meget behjælpeligt, når det kommer til telefonisk 
rådgivning. Man skal dog være opmærksom på, at Psykolognævnet ikke er forpligtet til at følge 
sekretariatets rådgivning, hvilket konkret betyder, at selvom sekretariatet har rådgivet ét, kan 
Psykolognævnet i princippet afgøre noget andet.  
Det er ikke indtrykket, at Psykolognævnet ønsker at afgive bindende svar på henvendelser af mere 
principiel karakter, hvorfor man alene kan afvente de konkrete sagers behandling og afgørelse for at få 
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et indtryk af, hvordan Psykolognævnet vurderer givne forhold. For at få en opsummering af 
Psykolognævnets arbejde kan man orientere sig i de beretninger, som nævnet udgiver.  
 
Styrelsen kender ikke til børnesagkyndige psykologer, der har været genstand for civile søgsmål. Men 
ved, at de kan forekomme. Styrelsen hører gerne om erfaringer med civile søgsmål, herunder både 
forløbet, omkostningerne og evt. domme. Styrelsen ved, at der kan tegnes retshjælpsforsikringer, 
hvorved støtte til advokathjælp kan opnås.  I tilfælde af såvel klager til Psykolognævnet som civile 
søgsmål vil det være en god idé at rådføre sig med Psykologforeningen.  
 
År 2015: Tal og navne 
I 2014 genvalgtes Ida Møller, Flemming Jensager og Michael Kaster til Styrelsen. Knud Hjulmand og Pia 
Scheuer genvalgtes som suppleanter. Ved konstitueringen fortsatte Michael Kaster som formand, mens 
Ida Møller valgtes som næstforkvinde i stedet for Helge Kolodziej, der fortsætter som styrelsesmedlem. 
Styrelsen vil gerne sige tak til Helge Kolodziej for sin indsats som næstformand.  
Ole Ottesen bekendtgjorde efter sommerferien, at han ikke ønsker at genopstille. Ole Ottesens har 
været med i Styrelsen siden Selskabets stiftelse og har ydet en betragtelig indsats. Tak for det! 
 
Styrelsen har i 2015 afholdt seks møder. 
 
Det er en glæde, at der generelt er stor tilslutning til vores arrangementer, og vi håber, at medlemmerne 
af Selskabet vil vedblive med at være aktive og engagerede.  
 
Medlemstallet stiger fortsat: Fra 100 i 2013, til 104 i 2014 og nu i 2015 til 105. Selskabet udgøres nu af 
31 mænd og 74 kvinder. Fordelingen mellem landsdele er 7 på Fyn, 32 i Jylland og 66 på Sjælland.  
 
 

På vegne af Styrelsen for 
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 
 

Michael Kaster 
Formand 


