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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2017 
 

Indledning 

2017 har på flere måder adskilt sig fra andre år i Selskab for Børnesagkyndige: Selskabet fejrer 10-års 

jubilæum, Selskabet har for første gang nogensinde haft en ekstraordinær generalforsamling og vi står 

over for store ændringer af såvel Psykologloven som Forældreansvarsloven.  

Som følge af generalforsamlingen i 2016, og Selskabets høringssvar i forbindelse med revisionen af 

Forældreansvarsloven, opstod behovet for en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 9. 

februar 2017. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var dels at drøfte og beslutte, 

hvorledes Selskabet skulle forholde sig til en kommende struktur på det familieretlige område, dels at 

drøfte hvorvidt der fortsat var tillid til den valgte styrelse. Den ekstraordinære generalforsamling forløb 

roligt. Generalforsamlingen fik formuleret, hvordan Selskabet skal forholde sig til den kommende 

struktur på det familieretlige område og Styrelsen fortsatte.  

Da Selskabet i år fylder 10 år vil beretningen indeholde et historisk rids af udviklingen inden for det 

børnesagkyndige område – fra før stiftelsen og frem til i dag. Dernæst gennemgås de væsentligste 

ændringer i den reviderede Psykologlov, der trådte i kraft den 1. juli 2017 og de vejledende 

retningslinjer for autoriserede psykologer, der træder i kraft den 1. januar 2018. Herefter følger en 

status for strukturændringerne på det familieretlige område.  

De 25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft, hvilket betyder skærpede krav for mange. 

Beretningen gennemgår de væsentligste krav. Efterfølgende nævnes hovedpunkterne i en artikel om de 

børnesagkyndige psykologers arbejdsområde og den indtil videre endelige afgørelse af mulighederne for 

injurieforsikring.  

Som sædvanligt vil det forgangne års kursus-og mødeaktivitet blive gennemgået og beretningen rundes 

af med Selskabet i tal og navne. 

Et historisk rids 
I 1975 oprettedes det såkaldte Fordelingsudvalg efter forhandling mellem Justitsministeriet og 

Børnepsykiatrisk sektion under Dansk Psykiatrisk Selskab. I Fordelingsudvalget sad både en 

børnepsykiater og en børnepsykolog og formålet med Fordelingsudvalget var at fordele hele landets 

familieretlige sager, der krævede undersøgelse, til relevante instanser, dvs. børnepsykiatriske afdelinger, 

rådgivningscentre og privatpraktiserende psykologer.  

 

I 1982 etableredes en forsøgsordning ved Københavns Byret med fast tilknyttede børnepsykologer, som 

kunne foretage såkaldt afgrænsede børnesagkyndige undersøgelser, til forskel fra de egentlige 

børnesagkyndige undersøgelser, som typisk blev lavet på de børnepsykiatriske afdelinger, og som var 
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væsentlig mere omfattende. Forsøgsordningen blev etableret som en udløber af den første af tre 

Rungstedgårdkonferencer og den blev permanent i 1984, hvor psykolog Rikke Schwartz blev visitator. 

 

Over tre tværfaglige konferencer på Rungstedgård i 1980’erne formedes et fællesskab og en faglighed 

omkring det familieretlige arbejde mellem dommere, familieadvokater, børnesagkyndige psykologer og 

psykiatere. Den fælles viden, der blev opnået, kom til at præge det familieretlige arbejde i årene efter, 

blandt andet blev ordningen med fast tilknyttede psykologer til en retskreds udbredt landet over. I 

forbindelse med en regelændring i 1996 fik også Statsamterne og Københavns Overpræsidium tilknyttet 

faste børnesagkyndige – socialrådgivere, psykologer og børnepsykiatere – som konsulenter.   

 

Som led i en gennemgribende sanering af råd og nævn, under daværende statsminister Anders Fogh 

Rasmussen, nedlagdes Fordelingsudvalget i 2002. Med Strukturreformen nedlagdes den 1. januar 2007 

de 15 Statsamter, der blev erstattet med de fem Statsforvaltninger, der i store træk ligner dem, vi har i 

dag. Samtidig blæste de politiske vinde i retning af en omfattende lovændring på det familieretlige 

område, hvilket førte til, at vi den 1. oktober 2007 fik Forældreansvarsloven, der tog udgangspunkt i 

betænkningen om Barnets perspektiv fra 2006. Med Forældreansvarsloven kunne man nu dømme 

forældre til fælles forældremyndighed og man kunne fastsætte de såkaldte deleordninger. 

 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige – dengang med titlen ”Psykologisk Selskab for 

Børnesagkyndige i Familieretlige Sager” – blev stiftet den 29. november 2007 kl. 16.00 ved afholdelsen 

af generalforsamling i Stockholmsgade.  

 

Op til Selskabets stiftelse havde Dansk Psykolog Forenings daværende formand Roal Ulrichsen udtrykt 

ønske om, at der blev oprettet et selskab for børnesagkyndige. Dansk Psykolog Forening havde behov 

for en faglig organisation, de kunne henvende sig til, når såvel pressen som politikerne spurgte til det 

børnesagkyndige arbejde. Mange børnesagkyndige psykologer var aktive omkring selskabets stiftelse. 

Den første styrelse bestod af: Lykke Wagner (formand), Helge Kolodziej (næstformand), Flemming 

Jensager (kasserer), Ole Ottosen og Knud Erik Pedersen. Jette Otkjær og Michael Nørhave var 

suppleanter.  

 

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Forældreansvarsloven opstod der behov for en ny og mere 

omfattende vejledning til regulering af det børnesagkyndige arbejde. Hidtil havde arbejdet været 

reguleret af forskellige, mere lokale vejledninger, men Justitsministeriet var med Forældreansvarsloven 

blevet optaget af, at der blandt andet kom en ensartet klageadgang i sagerne. Da den nye vejledning 

trådte i kraft kunne socialrådgivere ikke længere foretage børnesagkyndige undersøgelser. 

 

Gennem de sidste 10 år har Selskab for Børnesagkyndige søgt at skabe forståelse for og respekt om det 

børnesagkyndige arbejde udadtil, hos politikere og i pressen. Indadtil har Selskabet gennem faglige 

arrangementer søgt at skabe forudsætninger for, at vi til stadighed øger kvaliteten af vores arbejde, 

skaber et stærkt kollegialt fællesskab og en stærk faglig identitet. Det vil også høre til målsætningerne i 

årene, der kommer.  
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Lad mig på Styrelsens vegne – her ved afrundingen af det historiske rids – sige tak til de mange ildsjæle, 

der gennem de sidste 10 år har præget den politiske og faglige udvikling af det børnesagkyndige 

arbejde.1  

 

Psykologloven og de vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 

Den nye Psykologlov trådte i kraft den 1. juli 2017. Antallet af medlemmer af Nævnet er med den nye 

lov nedbragt og Dansk Psykolog Forenings medlemmer udgør nu halvdelen af de ordinære medlemmer 

af Nævnet. For Dansk Psykolog Forening er udpeget: Rikke Schwartz, Line Thatt Jensen og Michael 

Storm. Michael Storm sidder i en ny funktion i Nævnet, idet han er udpeget som børnesagkyndig. 

Suppleanterne i Nævnet, udpeget af Dansk Psykolog Forening er: Ida Møller, Helle Breinbjerg Nielsen og 

Michael Kaster.  

 

De øvrige medlemmer af Nævnet er: Bente Boserup for Børnerådet og Børns Vilkår, Peter Therkildsen 

for KL og Danske Regioner og Mette Harpsøe Engel for Danske Handicaporganisationer. Sanne Bager, 

dommer ved Københavns Byret, er formand for Nævnet.  

 

Mens selve loven trådte i kraft den 1. juli 2017, træder de vejledende retningslinjer først i kraft den 1. 

januar 2018. Sekretariatet udsendte deres udkast til retningslinjerne til Nævnets medlemmer den 12. 

september 2017. Fra denne dato og fire uger frem arbejdede Ida Møller, Rikke Schwartz, Michael Storm 

og Michael Kaster med at gennemarbejde udkastet og foreslå et noget revideret udkast til de vejledende 

retningslinjer. Det vil føre for vidt at gennemgå retningslinjerne her. Styrelsen overvejer at afholde et 

fyraftensmøde om retningslinjerne i det nye år. 

 

Per 1. januar 2018 vil psykologer, der får ”alvorlig kritik”, få deres navn offentliggjort i to år på 

Psykolognævnets hjemmeside. Denne sanktion vil være meget alvorlig og det kan ikke udelukkes, at 

sanktionen ”alvorlig kritik” kan få betydning for, hvor meget børnesagkyndigt arbejde, en 

børnesagkyndig psykolog får mulighed for at lave i de to år kritikken er offentliggjort.  

 

Udover ”kritik” og ”alvorlig kritik” vil Psykolognævnet fremover også operere med ”skærpet tilsyn” og 

”påbud”, ligesom at Nævnet fortsat vil kunne indstille til fratagelse af autorisation. Så vidt det forstås på 

nuværende tidspunkt, vil også ”påbud” og ”skærpet tilsyn” blive offentliggjort på Nævnets hjemmeside. 

Kriterierne for ”alvorlig kritik”, ”påbud” og ”skærpet tilsyn”, fremgår ikke af de vejledende retningslinjer 

fordi disse beror på en samlet afvejning af tilsynssagen. Praksis vil vise, hvad der skal til for, at disse 

sanktioner kan udløses.  

 

Styrelsen har gennem sit arbejde med retningslinjerne og fra deltagelsen i nævnsmøder erfaret nogle 

forhold, som går igen, når der udtales kritik af børnesagkyndige psykologer. Vi har nævnt nogle af dem 

tidligere, men vil tillade os at nævne dem igen: 

 

                                                           
1 Tak til Rikke Schwartz, Helge Kolodziej, Knud Hjulmand og Flemming Jensager for bidrag til afsnittet. 
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 Journalføring: Alle autoriserede psykologer skal føre journal, og der skal derfor også føres 

journal ved børnesagkyndige undersøgelser. Erklæringen er IKKE journalen, således som det 

tidligere har heddet. Opdraget skal indgå i journalen. 

 

 Akter: Det skal fremgår af erklæringen, hvilke af de modtagne akter, der anvendes. 

 

 En erklæring skal kunne stå alene: Når det hedder sig, at en erklæring skal kunne stå alene, 

betyder det, at der ikke kan indgå forhold i besvarelsen af opdraget, som ikke er blevet 

behandlet i erklæringen. Det betyder fx, at de beskrivende afsnit af en samværsobservation ikke 

kan lægges som bilag, fordi bilag ikke er en del af erklæringen.  

 

 Beskrivelser og vurderinger: Beskrivelser og vurderinger skal være adskilt. Man bør lave 

særskilte vurderinger efter samtaler og observationer. 

 

 Besvarelsen af opdraget: Opdraget skal altid indgå i erklæringen. Opdraget skal besvares, og 

hvis ikke det kan lade sig gøre, skal det begrundes. Man må ikke gå ud over opdraget i sin 

besvarelse.  

 

 Vurderingernes omfang: Der må ikke konkluderes mere vidtgående end der er belæg for, hvilket 

betyder, at der ikke må konkluderes på for spinkelt et grundlag. Ved børnesagkyndige 

undersøgelser står man sig godt ved at holde fokus på det relationelle miljø, frem for fx 

overvejelser over diagnoser.  

 

 Varighed: En almindelig børnesagkyndig undersøgelse bør ikke vare mere end tre måneder, med 

mindre særlige forhold gør sig gældende og disse skal beskrives i erklæringen, når de har haft 

betydning for forlængelsen af undersøgelsesperioden.  

 

 Gennemgang af erklæring: Erklæringer skal gennemgås, med mindre særlige forhold gør sig 

gældende og disse skal beskrives i erklæringen. 

 

Fremover bliver klager over autoriserede psykologer alene betragtet som tilsynssager, som den, der 

klager, ikke er part i. Det betyder, at der ikke sker partshøring i form af skrivelser, der sendes frem og 

tilbage og klager bliver ej heller informeret om Psykolognævnets afgørelse.  

 

Fra 1. juli 2017 skal journaler opbevares i fem år. Har en sag været aktiveret, fx af en anmodning om 

aktindsigt, skal sagen opbevares fem år fra denne aktivering.  

 

En ny familieretlig struktur: Status  

Regeringen har for mere end et år siden igangsat processen, der skal føre til en ny familieretlig struktur. 

Som de fleste vil vide, har arbejdet været vanskeligt. Arbejdsgruppen, der gennem efteråret og vinteren 

2016 arbejdede med at nå frem til et fælles forslag til en ny struktur, kunne ikke blive enige, hvilket førte 
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til, at regeringen fik meget vanskeligt ved at fremkomme med et forslag, som alle interessenter kunne 

bakke op om.  

 

I forsommeren 2016 kom regeringen med sit udspil, suppleret af materiale om andre mulige modeller. 

Regeringens forslag bestod af, at man oprettede et Familieretshus, indeholdende en Børneenhed og en 

Familieret. Regeringens udspil blev fulgt op af et møde i Socialministeriet i august 2017, hvor alle 

interessenter kunne give deres besyv med, og hvor der var oplæg fra såvel Statsforvaltningen som fra 

Domstolene. Uenigheden fremstod som betragtelig.  

 

I forbindelse med en høringsrunde forud for mødet, fremkom Mai Heide Ottosen fra VIVE med en kritik 

af de børnesagkyndige psykologers arbejde. Hun skrev: "Den værktøjskasse, som i dag findes til at 

undersøge forholdene hos forældre og børn, synes ikke at være fuldt tilstrækkelig til at belyse sagerne til 

bunds. Fx synes de børnesagkyndige undersøgelser at mangle et perspektiv for betydningen af 

familievold, og der forekommer at være behov for mere specialiserede kompetencer til at afdække 

psykopatologi hos forældre. Endelig har vores analyser peget på, at de undersøgelser af børn og 

forældre, der fungerer som afgørelsesgrundlag for familieretten, har en temmelig svingende kvalitet" 

Knud Hjulmand henvendte sig til Ottosen for at få information om baggrunden for kritikken. Ottosen 

henviste til sin rapport om komplekse forældreansvarssager, som ville udkomme efter efterårsferien. 

 

I rapporten fra VIVE omhandlende komplekse forældreansvarssager i det familieretlige system, gentages 

kritikken. Ottosen skriver: ”Som udefrakommende observatører blev vi efterladt med indtrykket af, at 

disse forskellige undersøgelser kan have en noget svingende kvalitet… […] Vi skal understrege, at 

opdraget for den aktuelle undersøgelse ikke specifikt har været at analysere kvaliteten af de 

undersøgelser, som børn og forældre bliver underkastet...”. 

 

Det er indtrykket, at voldstemaets kompleksitet i de familieretlige sager reduceres i rapporten og at der i 

rapporten mangler grundlæggende viden om de børnesagkyndige psykologers arbejde. Som følge heraf 

fremsendte Styrelsen sine bemærkninger til Socialministeriet og til Socialordførerne den 8. november 

2017.  

 

Michael Kaster havde den 14. september 2017 et indlæg på Altinget.dk, hvori han argumenterede imod 

forslaget om, at forældre i skilsmissesager skal kunne mentalundersøges.  

 

I skrivende stund har Selskabet ikke kendskab til, at der skulle være truffet politisk beslutning om den 

kommende familieretlige struktur.  

 

Persondataforordningen 

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft. Formålet med forordningen er at 

ensarte reglerne for datasikkerhed på det europæiske marked. Det får både betydning for 

virksomheders måder at håndtere medarbejderdata og klientdata. Selskabet henviser til Dansk Psykolog 
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Forenings oplysning om Datasikkerhed på foreningens hjemmeside, men vil nævne et par af de centrale 

forhold i forordningen her, således som vi har forstået dem:  

 

 Som nævnt i tidligere beretninger må man ikke kommunikere per mail eller sms med klienter, 

hvis man arbejder for det offentlige, med mindre man benytter sig af krypterede mails og sikre 

forbindelser. E-boks er en sikker mail, men privatpraktiserende psykologer har umiddelbart ikke 

adgang til at sende via e-boks til privatpersoner. En klient kan ikke give sit samtykke til, at der 

må kommunikeres per mail eller sms. Ansvaret for sikkerheden ligger alene hos psykologen.  

 

 Man må ikke bruge sine tablets og smartphones til at modtage mails fra klienter, fordi de Apps, 

der ligger på tablets og smartphones kan skaffe adgang til de data, som ligger på 

telefonen/tabletten. Hvis man har sin arbejdskalender fra computeren synkroniseret med sin 

smartphone eller sin tablet, må der ikke være identificerbare navne, adresser eller andet i 

kalenderen. Løsningen kan for mange blive at få to telefoner: en arbejdstelefon og en 

privattelefon.  

 

 Man må ikke kommunikere med klienter på sociale medier, da disse ikke er sikre forbindelser.  

 

Selskabet har prøvet at komme i dialog med Dansk Psykolog Forening for at få hjælp til løsninger af de 

nye krav til datasikkerhed, men indtil videre har foreningen ikke haft mulighed for at bistå med den 

hjælp.   

 

Magasinet P 

I oktober 2017 publicerede Magasinet P en artikel om de børnesagkyndiges psykologers arbejde med 

særligt fokus på den belastning, som arbejdet udgør. Artiklen var baseret på interviews med 

børnesagkyndige psykologer og en spørgeskemaundersøgelse blandt de børnesagkyndige psykologer.  

 

Artiklen efterlader entydigt indtrykket, at arbejdet som børnesagkyndig psykolog hører til blandt de 

vanskeligste og at belastningen for mange er betragtelig, indimellem med helbredsmæssige 

konsekvenser til følge.   

 

Forsikring 

Efter flere års forhandling er det nu afgjort, at psykologer ikke kan blive forsikret gennem Dansk 

Psykolog Forening mod anklager om injurier. Dansk Psykolog Forening tilbyder i stedet at dække 

eventuelle sagsomkostninger i forbindelse med en injuriesag. 

 

Afholdte Kurser og møder  

Der har været inviteret til to fyraftensmøder i 2017. Den 19. april 2017 blev der inviteret til 

fyraftensmøde med titlen ”Børns Vilkår – Bisidderordningen”, hvor to repræsentanter fra Børns Vilkår 

skulle præsentere og diskutere erfaringerne med bisidderordningen med os. Desværre blev 

arrangementet aflyst grundet for få tilmeldinger.  
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Den 13. september 2017 blev der inviteret til fyraftensmøde om ændringerne af den familieretlige 

struktur og den nye Psykologlov. Ida Møller og Michael Kaster holdt oplæg. Pernille Scharff var 

ordstyrer. Mødet var velbesøgt og spørgelysten stor. I forbindelse med mødet blev der spurgt til 

muligheden for at transmittere den type af møder til dem, som ikke har mulighed for at møde frem. 

Styrelsen er meget positivt indstillet over for, at der afholdes fyraftensmøder andre steder end i 

København og over for, at møder i København transmitteres, men har aktuelt ikke ressourcerne til at stå 

for det. Skulle man have lyst til at være arrangør af et fyraftensmøde eller en transmission, kan der tages 

kontakt til Styrelsen.  

 

Selskabet afholder den 17. og 18. november 2017 kursus i forælder-barn observationsmetoden 

Marschak Interaction Method (MIM). Kurset foregår i Middelfart. Klinisk psykolog og ph.d. Saara Salo fra 

Helsinki forestår kurset, der fortsætter den 8. og 9. januar 2018 i København. Tilslutningen til kurset har 

været stor og vi håber på nogle berigende og hyggelige dage i såvel Middelfart som København.  

 

Selskabet i tal og navne 

I 2016 valgtes Karen Krag til Styrelsen, mens Ida Møller og Michael Kaster genvalgtes. Knud Hjulmand og 

Pernille Scharff valgtes som suppleanter. Ved den efterfølgende konstituering fortsatte Michael Kaster 

som formand og Ida Møller som næstformand. Knud Hjulmand og Ida Møller fordelte kassererposten 

mellem sig, således at Knud Hjulmand tog sig af Selskabets sekretæropgaver, mens Ida Møller tog sig af 

Selskabets regnskab.  

 

Karen Krag trak sig fra Styrelsen den 9. januar 2017, hvorefter Knud Hjulmand forlod sin suppleantpost 

og blev medlem af Styrelsen. Efterfølgende var Pernille Scharff Styrelsens eneste suppleant. Helge 

Kolodziej stopper ved årets generalforsamling efter 10 år i Styrelsen og takkes for sin mangeårige, gode 

indsats og ikke mindst for sin tid som formand for Selskabet.  

 

Medlemstallet er faldet en smule, hvilket i al væsentlighed skyldes, at de medlemmer, der ikke havde 

betalt kontingent gennem nogle år, er blevet udmeldt af Selskabet. Selskabet tæller 95 medlemmer, 

fordelt på 72 kvinder og 23 mænd. Vi har 11 medlemmer på Fyn, fordelt på 10 kvinder og 1 mand; 27 

medlemmer i Jylland, fordelt på 26 kvinder og 1 mand; og 57 medlemmer på Sjælland og Falster, fordelt 

på 36 kvinder og 21 mænd.  

 

 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

 

Michael Kaster 

Formand 


