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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2012 
 

Indledning 

2012 har været et arbejdsomt år for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige. En del af 

Styrelsens arbejde har været synligt for selskabets medlemmer; det drejer sig om fyraftensmøder og 

kursusaktivitet, mens en anden og meget stor del af Styrelsens arbejde er foregået mellem Styrelsen og 

centrale aktører i det børnesagkyndige felt, blandt andet Ankestyrelsen, Psykolognævnet, ledelsen i 

Dansk Psykolog Forening mv.  

 

De børnesagkyndige psykologers arbejde tiltrækker sig ofte stor opmærksomhed, politisk såvel som i 

medierne, grundet sagernes alvor og store følelsesmæssige konsekvenser for de involverede parter. 

2012 har ikke været en undtagelse, snarere tværtimod.  I slutningen af 2011 og i begyndelsen af 2012 

blev de børnesagkyndige psykologers arbejde kritiseret i flere medier. Styrelsen forholdt sig løbende til 

kritikken, både internt ift Dansk Psykolog Forening og eksternt i pressen.  Generelt er det Styrelsens 

vurdering, at der bliver lavet meget børnesagkyndigt psykologarbejde af høj kvalitet. Kun en meget lille 

del af det samlede antal børnesagkyndige erklæringer modtager kritik eller alvorlig kritik af 

Psykolognævnet.  

 

Kursus- og mødeaktivitet 

Der har været afholdt to fyraftensmøder i 2012 og et kursus af to dages varighed.  

 

Det første fyraftensmøde fandt sted i København den 25. april 2012, hvor Styrelsen havde inviteret 

Psykolognævnets sekretariatschef Frode Svendsen og formand Eva Pedersen. Temaet for mødet var dels 

at få Psykolognævnets vurdering af, hvad der skal til for, at en børnesagkyndig erklæring ikke lever op til 

Psykolognævnets krav og derfor kan modtage kritik, dels at skabe mulighed for dialog mellem 

Psykolognævnet og selskabets medlemmer.  

 

Fyraftensmødet var særdeles velbesøgt og der var en meget engageret debat både mellem 

Psykolognævnets repræsentanter og de fremmødte, samt mellem de fremmødte internt.  

 

Forud for mødet rettede et medlem fra Jylland henvendelse om at få gentaget mødet med 

Psykolognævnet på den anden side af Storebælt, hvilket dog desværre – på grund af manglende 

tilslutning -  ikke  kunne lade sig gøre.  

 

Det andet fyraftensmøde fandt sted i København den 27. september 2012, hvor psykolog Rikke Schwartz 

talte om ”Beskyttelses- og risikofaktorer for skilsmissebørns trivsel i deleordninger”. Det var en stor 

fornøjelse at kunne modtage Rikke Schwartz som oplægsholder i selskabet, både fordi det var en glæde 

at kunne få del i hendes store viden på området og fordi hun er en af grundlæggerne af det 
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børnesagkyndige fagfelt i Danmark. Rikke Schwartz’ oplæg var baseret på en artikel af samme navn, 

skrevet sammen med Mai Heide Ottosen, der er seniorforsker på SFI. Artiklen forventes bragt i 

tidsskriftet Fokus på familien i snarlig fremtid.  

 

I 2011 afholdt selskabet et to-dages kursus på Hotel Sixtus i Middelfart. Kurset var særdeles velbesøgt og 

tilbagemeldingerne var meget positive. Som følge heraf besluttede Styrelsen at afholde kursus også i 

2012 under titlen ”Kursus i metoder til belysning af tilknytning til brug for børnesagkyndige ved 

statsforvaltninger og domstole”. Også denne gang afholdes kurset på Hotel Sixtus i Middelfart. 

Oplægsholderne er Ole Hultmann fra Sverige, der taler om ”Strukturerede metoder til bedømmelse af 

børns oplevelse af tryghed hos forældre” og Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson fra Norge, der taler om 

”Forældremyndighed - konflikt og forsoning efter samlivsophævelse”. 

Antallet af tilmeldinger til kurset har været overvældende.  

 

Psykolognævnet 

At arbejde som børnesagkyndig psykolog er som bekendt særdeles slidsomt. Man skal vedholdende 

kunne navigere i et konfliktfyldt krydsfelt mellem parter, der kæmper indædt mod hinanden. Som oftest 

vil enhver børnesagkyndig erklæring – eller den efterfølgende afgørelse – stille den ene part i sagen 

utilfredsstillet. Den utilfredsstillede part vil i nogle tilfælde, som en del af sin kamp, klage over den 

børnesagkyndige psykolog til Psykolognævnet. De børnesagkyndige psykologer er de psykologer, der 

klages mest over.  

 

Det ligger Styrelsen meget på sinde at arbejde for de børnesagkyndige psykologers retssikkerhed, dette 

især ift Psykolognævnets håndtering af klager over børnesagkyndige psykologer. Gennem flere år har 

Styrelsen været i dialog med Psykolognævnet og med ledelsen i Dansk Psykolog Forening i håbet om at 

skabe sikkerhed for, at børnesagkyndige psykologers arbejde behandles og vurderes forsvarligt af 

Psykolognævnet. I 2012 vurderede Styrelsen, at der var eksempler på, at Psykolognævnet i flere sager 

og på forskellige områder ikke forvaltede sin tilsynspligt hensigtsmæssigt og med tilstrækkelig 

opmærksomhed på de børnesagkyndige psykologers retssikkerhed. Dels er der ikke garanti for, at 

Psykolognævnet fagligt har kompetencerne til at vurdere børnesagkyndigt arbejde, dels er det 

Styrelsens vurdering, at sagsbehandlingen i Psykolognævnet i visse tilfælde tilsidesætter god 

forvaltningsskik, hvorved indklagede psykologers retssikkerhed kompromitteres. Konkret er Styrelsen 

bekymret for den praksis, hvor psykologen ikke har mulighed for at vide, hvilke forhold ved en klage, 

Psykolognævnet i dets sagsbehandling lægger vægt på og at Psykolognævnets vurdering ikke forelægges 

psykologen, inden denne vurdering lægges til grund for en endelig afgørelse. Styrelsen har set minimum 

ét eksempel på, at Psykolognævnet har lavet en alvorlig fejl, som kunne have været undgået, hvis 

vurderingen var blevet forelagt psykologen, inden den endelig afgørelse var blevet meldt ud.  

 

Styrelsen er nu i meget tæt dialog med Dansk Psykolog Forening om at få en børnesagkyndig 

repræsentant med i Psykolognævnet, når der i slutningen af 2013 skal vælges nye nævnsmedlemmer. 

Dertil kommer, at Styrelsen sammen med Dansk Psykolog Forening er ved at undersøge, hvorledes 

Psykolognævnets sagsbehandling kan bedres og fejl kan undgås. 
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Evaluering af Forældreansvarsloven 

Som det fremgik af beretningen fra 2011 er det Selskab for Børnesagkyndige og Dansk Psykolog 

Forenings vurdering, at Forældreansvarsloven fra 2007 var en styrkelse af barnets perspektiv og at der 

som følge af Forældreansvarsloven er blevet lavet meget godt undersøgelsesarbejde af børnesagkyndige 

psykologer. Evalueringen af Forældreansvarsloven, foretaget af SFI, pegede imidlertid på, at det kunne 

være nødvendigt at foretage visse ændringer i loven, for i yderligere grad at tilgodese barnets 

perspektiv. Her vil fremhæves tre områder, som Styrelsen især har været optaget af: 

 

- Ændringer i afgørelser om fælles forældremyndighed 

- Samværsafgørelser flyttes til kun at kunne træffes af statsforvaltningerne 

- Sagkyndige erklæringer om forældre, uden børnenes inddragelse 

 

SFI lagde i sin evaluering vægt på, at det kunne være hensigtsmæssigt, om man i mindre grad, end det 

var intentionen med loven fra 2007, dømte til fælles forældremyndighed, idet store konflikter mellem 

forældrene ofte førte til et meget besværet samarbejde til skade for barnet. Dansk Psykolog Forening 

endte i sit høringssvar med at støtte, at man i lovteksten gik fra, at der skulle være ”tungtvejende 

grunde” til at ophæve den fælles forældremyndighed til, at der skulle være ”holdepunkter” for at 

antage, at forældre ikke vil kunne samarbejde. Loven blev vedtaget med sidstnævnte formulering. 

 

Med evalueringen af Forældreansvarsloven blev der lagt op til, at samværsafgørelser ikke længere 

kunne træffes af retterne, men alene af statsforvaltningerne. Blandt selskabets medlemmer og internt i 

Styrelsen har der været nogen uenighed om, hvorvidt dette var en god idé, idet man ved at fratage 

retterne muligheden for at træffe afgørelser i samværssager mistede muligheden for at lave samlede 

løsninger på forældremyndighed, bopæl og samvær. Omvendt var det et synspunkt, at retterne i mange 

tilfælde ikke havde den tilstrækkelige erfaring til at fastsætte samvær, men at denne erfaring i langt 

højere grad fandtes i regi af statsforvaltningerne. I høringssvaret endte Dansk Psykolog Forening med at 

rejse bekymring for, at retterne ikke længere kunne lave enhedsløsninger, mens høringssvaret samtidig 

anerkendte, at statsforvaltningerne skulle kunne regulere samværet, såfremt der var forhold omkring 

barnet, der ændrede sig. Loven blev vedtaget med beslutning om, at samværsspørgsmål fremover alene 

skal afklares i statsforvaltningerne. 

 

Udfra hensynet om at skåne barnet mest muligt opstod der ifm evalueringen af Forældreansvarsloven et 

ønske om at kunne indhente sagkyndige erklæringer om forældrene, uden børnenes inddragelse. Det 

har været indtrykket, at netop dette punkt har levet et noget omtumlet liv politisk, fordi det i første 

omgang blev formuleret som om man ønskede at lave forældreevneundersøgelser inden for rammerne 

af Forældreansvarsloven. Dansk Psykolog Forening rejste i sit høringssvar bekymring for denne ændring, 

fordi der var en åbenbar risiko for at sammenblande elementer fra to forskellige vejledninger tilhørende 

to forskellige lovsæt, nemlig Lov om social service og Forældreansvarsloven. Loven blev vedtaget med 

ordlyden, at man kan ”indhente sagkyndige erklæringer om forældrene”.  

 

Loven blev vedtaget den 8. juni 2012 og trådte i kraft den 1. oktober 2012. 
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Ved et møde i Ankestyrelsen den 27. juni 2012 drøftedes forskellige aspekter af vejledningen om 

børnesagkyndige undersøgelser, blandt andet og især forholdet omkring indhentning af sagkyndige 

erklæringer af forældrene. Vejledningsteksten endte med følgende ordlyd: 

 

”En sådan fokuseret belysning af sagen vil kunne være relevant i tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en forælder 
er i stand til at tage vare på barnet. Det kan bl.a. være tilfældet i følgende situationer: 

– En forælder har psykiske problemer, som ud fra de foreliggende oplysninger må antages at kunne have en sådan 
karakter, at forælderen ikke kan tage vare på barnet, og hvor problemerne ikke – eller ikke aktuelt – er tilstrækkeligt 
dokumenterede eller beskrevne. 
– En forælder har et misbrugsproblem, som ikke – eller ikke aktuelt – er tilstrækkeligt dokumenteret eller beskrevet. 
– En forælders adfærd over for den anden forælder rejser tvivl i forhold til, om forælderen er egnet til at tage vare på 
barnets behov, herunder om forælderen er i stand til at samarbejde med den anden forælder.” 

 

I skrivende stund vides ikke i hvilket omfang børnesagkyndige undersøgelser kommer til at omfatte 

undersøgelser af forældre alene og hvordan sådanne opdrag konkret vil blive udformet. Skulle et 

medlem at Selskab for Børnesagkyndige blive mødt med et opdrag, der alene skal undersøge 

forældrene, hører Styrelsen gerne fra medlemmet, således at Styrelsen opnår viden om, hvordan denne 

del af det børnesagkyndige arbejde udformer sig i praksis. 

 

Ved mødet i Ankestyrelsen blev vanskelighederne, ved at forældre medbringer bisiddere til de kliniske 

samtaler, drøftet. Ankestyrelsen besluttede efterfølgende at lade det fremgå af vejledningen, at det 

alene er den undersøgende psykolog, der tager stilling til, om ønsket om bisidder kan imødekommes. Af 

vejledningen fremgår det endvidere, at den børnesagkyndige psykolog i undersøgelsesfasen som 

udgangspunkt ikke er underlagt Forvaltningsloven, men derimod Psykologloven.  

 

Efter mødet ønskede Ankestyrelsen en skriftlig begrundelse for, hvorfor børnesagkyndige psykologer 

ikke som en del af affattelsen af deres erklæringer, skal redegøre for deres undersøgelsesmetode, fx om 

denne er kognitiv, systemisk eller psykoanalytisk. Styrelsen forstod ønsket om tilkendegivelsen af 

teoretisk baggrund som en del af den bredere samfundsdebat om krav om evidens ved psykologydelser, 

men understregede overfor Ankestyrelsen, at de børnesagkyndige psykologers teoretiske baggrund, for 

så vidt angår om denne er kognitiv, systemisk eller psykoanalytisk, spiller en mindre rolle ved 

gennemførslen af de børnesagkyndige undersøgelser. Styrelsen redegjorde for, at børnesagkyndige 

undersøgelser er forankrede i et bredt spektrum af metoder og psykologiske teorier og at de i al 

væsentlighed er baseret på beskrivelser af forældre og børn med henblik på at vurdere samspil og 

tilknytning.  

Ankestyrelsen fandt Styrelsens svar fyldestgørende og vejledningen kom ikke til at indeholde krav om, at 

børnesagkyndige psykologer, som en del af affattelsen af deres erklæringer, skal redegøre for deres 

teoretiske baggrund.  

 

År 2012 i tal 

Styrelsen har i 2012 afholdt syv møder – ofte af mange timers varighed. Og der er sendt hundredvis af 

mails. Det har været et meget travlt år, fordi de børnesagkyndige psykologers arbejde har været i 

mediernes vridemaskine, fordi evalueringen af Forældreansvarsloven faldt helt på plads, fordi der skulle 

laves ny vejledning til udfærdigelse af børnesagkyndige erklæringer og fordi arbejdet med de 
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børnesagkyndige psykologers retssikkerhed har fyldt betragteligt. Men den relativt store 

arbejdsmængde til trods, er det mit indtryk, at Styrelsen har været meget velfungerende. 

Samarbejdsformen har været præget af engagement, lydhørhed og respekt for hinandens fagligheder.  

 

Medlemstallet er steget gennem det forgangne år; fra 82 i 2011 til 95 i 2012. Selskabet udgøres nu af 65 

kvinder og 30 mænd. Fordelingen mellem landsdele er 67 fra Sjælland, 25 fra Jylland og 3 fra Fyn. Det 

betyder, at vi har mistet 5 medlemmer fra Jylland det seneste år, men til gengæld har vi fået 5 yderligere 

medlemmer fra Sjælland og 3 fra Fyn. Sidstnævnte er vi særligt glade for, fordi vi i 2011 ikke havde nogle 

medlemmer fra Fyn. 

 

 

 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

 

 

Michael Kaster 

Formand 


