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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2013 
 

Indledning 

For Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige har 2013 været et travlt år, men dog ikke et 

hektisk år som 2012. Det er styrelsens indtryk, at selskabet trives, hvilket ikke blot kan se af det støt 

stigende antal medlemmer, men også af det engagement som mange af selskabets medlemmer har for 

det børnesagkyndige arbejde. Det var for eksempel en overraskelse af de meget positive, at så mange 

mødte op til det seneste fyraftensmøde, alene med en interesse i at erfaringsudveksle. Og det er meget 

rart, når man flere gange i løbet af selvsamme aften hører nogen sige: ”Ses vi på Sixtus?”. Her er vi så – 

for 3. år i træk. 

 

Kursus- og mødeaktivitet 

Der har været afholdt to fyraftensmøder i 2013 og et kursus af to dages varighed.  

 

Det første fyraftensmøde fandt sted i København den 16. april 2013 under overskriften: ”Fyraftensmøde 

om børnesagkyndigt arbejde i familier med vold eller mistanke om vold”. Selskabet havde inviteret tre 

oplægsholdere til at kommentere den norske film ”Til barnets beste. Behandlingen af barnelovssager 

med volds- og overgrepsproblematikk” fra 2011. Oplægsholderne var advokat og mediator Pia Deleuran, 

advokat Lars Borring og dommer og retsmægler ved Københavns Byret Sanne Bager.  

 

Fyraftensmødet var velbesøgt og der var en god debat både mellem oplægsholderne og de fremmødte. 

Styrelsen hæftede sig blandt andet ved det forhold, at sager, hvor der har været vold mellem parterne, 

oftest ikke egner sig til forligsmægling, fordi voldsdynamikken mellem parterne i mange tilfælde vil 

optræde subtilt under mæglingen.  

 

Det andet fyraftensmøde fandt sted i København den 17. september 2013 og havde overskriften: ”Hvor 

er det børnesagkyndige arbejde på vej hen? – Fyraftensmøde om undersøgelser med alternative opdrag, 

eksempelvis observationsrapporter og forældrekompetencer i rettens og statsforvaltningens regi.” 

Mødet indledtes af tre oplæg fra hhv. Pia Scheuer, Helge Kolodziej og Ole Ottesen, der alle er 

medlemmer af selskabet. Herefter var der en god debat mellem de fremmødte. Nogle enkelte punkter 

skal fremhæves her: 

 

1) På mødet fremkom en konsensus mellem de fremmødte omkring vigtigheden af at kunne gå i 

dialog med opdragsgiveren, når et opdrag ikke er tilstrækkeligt klart; dette gør sig ikke mindst 

gældende i de tilfælde, hvor statsforvaltningen bestiller forældrekompetenceundersøgelser som 

en del af de børnesagkyndige undersøgelser.  
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2) Der syntes ligeledes at være konsensus omkring det forhold, at observationsrapporter / 

miniundersøgelser ikke kan gøre sig ud for en børnesagkyndig undersøgelse, men alene giver 

mening i de tilfælde, hvor der er tilstrækkelig information om sagen og forældrene 

andetstedsfra, for eksempel fra forberedende retsmøder.   

 

3) På mødet blev det klart, at der er forskellige praksisser for hvorvidt den beslutningstræffende 

myndighed er tilstede ved børnesamtaler. I nogle retskredse er dommeren deltagende ved 

børnesamtalen i andre retskredse afholder den børnesagkyndige psykolog alene samtalen. I 

statsforvaltningen deltager som hovedregel kun den børnesagkyndige psykolog.  

 

Det var styrelsens indtryk, at fyraftensmøder med plads til refleksioner omkring forskellige praksisser og 

overvejelser omkring det børnesagkyndige arbejde kan være særdeles brugbare såvel for selskabets 

medlemmer som for styrelsen, der får en brugbart indtryk af de problematikker, børnesagkyndige 

psykologer oplever i hverdagen. Styrelsen vil tilstræbe, at der også i det kommende år skabes rum for 

denne type af erfaringsudvekslinger. 

 

I både 2011 og 2012 afholdt selskabet to-dages seminarer på Hotel Sixtus i Middelfart. Seminarerne har i 

begge tilfælde været særdeles velbesøgt og tilbagemeldingerne positive. I 2013 besluttede Styrelsen at 

afholde endnu et to-dages seminar på Hotel Sixtus i Middelfart med titlen ”Børns erindringer - Om falske 

erindringer og vurdering af kritisk information fra børn. De inviterede oplægsholdere er professor i 

psykologi ved Stockholms Universitet Sven Åke Christianson og psykolog Susan Hart. Også i år har 

antallet af tilmeldinger været overvældende, hvilket har betydet, at en del af deltagerne må overnatte 

på et andet hotel end Sixtus. Styrelsen har overvejet, om det ved fremtidige seminarer vil være 

hensigtsmæssigt at finde et hotel, der har værelser til alle deltagerne. 

Psykolognævnet 

Også i 2013 har selskabet været i løbende kontakt med Psykolognævnet med henblik på at få afklaret 

nævnets retningslinjer på det børnesagkyndige område. Tre forhold skal fremdrages i denne 

sammenhæng. 

 

1) Styrelsen er bekendt med, at nogle opdragsgivere som et led i det børnesagkyndige arbejde kan 

ønske konkrete råd om placeringen af forældremyndighed og bopæl eller råd om afgørelsen af 

en samværssag. Styrelsen erfarer dog, at Psykolognævnet mener, at de børnesagkyndige 

psykologer skal være påpasselige med for konkrete råd og skriver i brev til styrelsen i november 

2012:  

 

”Efter nævnets opfattelse er det ikke psykologens opgave at gå myndighederne i bedene, men 

derimod at komme med faglige vurderinger – evt. i forhold til flere scenarier. 

Jeg opfatter din [Michael Kaster, red.] henvendelse således, at nogle opdragsgivere måske 

kan ønske sig et meget konkret og specifikt råd om, hvordan udfaldet af en sag skal være. 

Generelt vil en psykolog stå sig ved ikke at give direkte anvisninger om sagens afgørelse, og 
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det kan være af betydning, at psykologen allerede i forbindelse med aftalen om opgaven – og 

gerne beskrevet i selve erklæringen – afgrænser sin opgave til at give psykologfaglige råd og 

vurderinger.” 

Styrelsen er bekymret for, at diskrepansen imellem opdragsgiverens ønsker og forventninger og 

psykolognævnets retningslinjer kan være vanskelig at navigere i for de børnesagkyndige 

psykologer og anbefaler, at man går i dialog med opdragsgiver, hvis man har fået stillet et 

opdrag, man finder vanskeligt at besvare under hensyntagen til psykolognævnets retningslinjer. 

Alternativt kan man kontakte Psykolognævnet for at få råd og vejledning.  

 

2) På selskabets foranledning afholdt Dansk Psykolog Forening i januar 2013 møde med 

Psykolognævnet med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et struktureret 

klageforløb, når en psykolog er blevet indklaget for Psykolognævnet. Et struktureret klageforløb 

kendes fra Patientombuddet, hvor klager skal udfylde et skema, og hvor der foregår en 

sagsbehandling i ombuddet, der gør, at det bliver mere klart, hvad der er klaget over og hvad 

den indklagede forventes at svare på.  

 

Psykolognævnet tilkendegav i oktober 2013 overfor selskabet, at de på nuværende tidspunkt 

ikke er indstillet på at skabe mulighed for et struktureret klageforløb. 

 

3) I forbindelse med evalueringen af forældreansvarsloven i 2012 blev der skabt mulighed for at 

bestille sagkyndige erklæringer af forældre alene. I tilblivelsen af den nye vejledning var det 

oprindelig et politisk ønske, at det kom til at hedde forældrekompetenceundersøgelser, hvilket 

selskabet modsatte sig, med henvisning til, at der kunne optræde forvirring omkring 

anvendelsen af termen forældrekompetenceundersøgelser, der traditionelt har rod i 

Serviceloven, mens børnesagkyndige undersøgelser har rod i forældreansvarsloven. Der blev 

lyttet til selskabets indvending og den endelige term blev, at der kunne bestilles sagkyndige 

erklæringer.  

 

Praksis det første år efter evalueringen har dog vist, at opdragsgivere alligevel er begyndt at 

anvende termen forældrekompetenceundersøgelser inden for rammerne af 

forældreansvarsloven. Det er selskabets umiddelbare vurdering, at opdragsgivere ikke altid er 

bekendt med, hvad de egentlig bestiller, når de bestiller en børnesagkyndig undersøgelse 

indeholdende en forældrekompetenceundersøgelse. Det er i hvert fald ikke indtrykket, at der 

nødvendigvis menes en forældrekompetenceundersøgelse, som dem der bestilles af 

kommunerne og som har en særskilt vejledning. 

 

Adspurgt om hvilke(n) vejledning(er), der skal bringes i anvendelse ved udfærdigelsen af en 

børnesagkyndig undersøgelse, svarer Psykolognævnet i september 2013, at det ikke 

betragtninger vejledninger som bindende, hvorfor det er op til psykologen selv at tilrettelægge 

undersøgelsen under hensyntagen til det stillede opdrag.  
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Styrelsen har gennem de sidste år tilkendegivet overfor Dansk Psykolog Forening, at det ville være 

hensigtsmæssigt, om Dansk Psykolog Forening ved næste udpegning til Psykolognævnet ville udpege en 

psykolog med kompetencer inden for det børnesagkyndige fagområde. Nyudpegninger til 

psykolognævnet finder sted ved udgangen af 2013.  Styrelsen har indstillet en mulig kandidat. 

 

Møde med regionerne 

Styrelsen har siden sidste generalforsamling haft en ambition om at skabe bedre kontakt mellem de 

børnesagkyndige på Sjælland og i København og de børnesagkyndige i landets tre øvrige regioner. Som 

følge af den ambition afholdtes den 6. september 2013 et styrelsesmøde med deltagelse af Karen Krag 

fra Region Syddanmark, Susanne Allen fra Region Midtjylland og Rikke Brix fra Region Nordjylland. 

Mødet var særdeles spændende og tydeliggjorde først og fremmest, at de børnesagkyndige psykologers 

måde at arbejde på kan være meget forskellige. På mødet blev blandt andet drøftet timepris, 

tidsforbrug, nye former for opdrag mv. 

 

Det er ikke styrelsens opfattelse, at børnesagkyndige psykologer på tværs af landet nødvendigvis skal 

arbejde ens, idet forskellige behov kan nødvendiggøre forskellige arbejdsmåder. Men det er styrelsens 

vurdering, at det kan vise sig at være en berigelse for alle de børnesagkyndige psykologer at have 

kendskab til hinandens arbejdsmåder.  

 

Det var indtrykket, at Region Midtjylland har en organiseret gruppe omkring Aarhus, mens tilsvarende 

aktuelt ikke findes i Region Syddanmark og Region Nordjylland. Styrelsen vil benytte lejligheden til at 

opfordre til, at man som børnesagkyndig psykolog finder sammen i supervisionsgrupper og/eller faglige 

netværk, da det er erfaringen, at dette både kan styrke fagligheden i det børnesagkyndige arbejde og 

aflaste den enkelte, når sagerne bliver særligt vanskelige.  

 

På baggrund af mødet blev det besluttet at formalisere samarbejdet mellem de børnesagkyndige på 

Sjælland og i København og de børnesagkyndige i landets tre øvrige regioner. Fremover fremsendes 

referater fra styrelsesmøderne til de tre nævnte kontaktpersoner. Derudover inviteres kontaktpersoner 

til at deltage i to årlige styrelsesmøder, hvor det bliver muligt gensidigt at udveksle erfaringer og drøfte 

tværregionale forhold.  

 

Efter evalueringen af forældreansvarsloven og sammenlægningen statsforvaltningerne 

Som nævnt har evalueringen af forældreansvarsloven skabt ændrede opdrag og det er ikke indtrykket, 

at de nye typer af opdrag endnu har fundet sin form. Styrelsen vil være opmærksom på udviklingen i det 

kommende år.  

 

At samværssager ikke længere kan indbringes for retten, men alene afgøres i Statsforvaltningen, kan få 

betydning for efterspørgslen efter børnesagkyndige psykologer, der arbejder i retligt regi. Dog er det 

endnu ikke tydeligt om og i hvilken grad der kommer til at være en meget mærkbar nedgang i antal af 

børnesagkyndige sager, der indbringes for retten. Den selvsamme omlægning kan omvendt komme til at 

betyde, at der kommer til at være en stigende efterspørgsel efter børnesagkyndige psykologer i 
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statsforvaltningens regi. Styrelsen vil også på dette område være opmærksom på udviklingen i det 

kommende år. 

 

Den 1. juli 2013 blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én national statsforvaltning. 

Sammenlægningen er knapt overstået og konsekvenserne for praksis kendes derfor ikke. Så vidt 

styrelsen er orienteret, vil børnesagkyndige undersøgelser fremover blive bestilt fra en koordinerende 

funktion i Aabenraa og det er nærliggende at tænke, at der vil komme en ensretning af timeløn og 

tidsforbrug ved udfærdigelsen af børnesagkyndige undersøgelser. Styrelsen vil som en del af 

samarbejdet med regionerne følge udviklingen nøje, idet der er bekymring for, at opdragsgiver kan 

ønske mere udvidede børnesagkyndige undersøgelser med fx testninger til samme eller mindre 

timeforbrug som ved almindelige børnesagkyndige undersøgelser. 

 

År 2013 i tal 

Styrelsen har i 2013 afholdt seks møder – ét møde mindre end i 2012. Styrelsen har været arbejdsom 

både til møder og mellem møderne, men presset har været lidt mindre end i 2012, hvor evalueringen af 

forældreansvarsloven faldt på plads og hvor det børnesagkyndige arbejde modtog en del negativ 

presseomtale.  

 

I 2012 valgtes Knud Hjulmand som suppleant til Styrelsen, Knud Erik Petersen gik ud af Styrelsen. 

I sommeren 2013 valgte Jette Otkjær af helbredsmæssige grunde at trække sig som suppleant. Jette har 

gennem mange år været en central figur i det børnesagkyndige arbejde i Danmark og hendes bidrag i 

selskabets styrelse har haft stor faglig og kollegial værdi. 

 

Medlemstallet er steget gennem det forgangne år; fra 95 i 2012 til 100 i 2013. Selskabet udgøres nu af 

67 kvinder og 33 mænd. Fordelingen mellem landsdele er 71 fra Sjælland, 25 fra Jylland og 4 fra Fyn.  

 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

 

Michael Kaster 

Formand 

 

 

 

 

NB. Efter gennemgangen af beretningen vil gruppen, der gennem det seneste år har arbejdet med 

strukturerede undersøgelsesmetoder til brug ved børnesagkyndige undersøgelser, præsentere deres 

arbejde. 


