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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2014 
 

Indledning 
Også i 2014 har skilsmissebørns vilkår – og dermed det børnesagkyndige fagområde – været i mediernes 

søgelys og på den politiske dagsorden. 

I foråret viste TV2 tre programmer med titlen ”Med børnene som våben”. Gennem programmerne fulgte 

seerne børn, fædre og mødre, fanget i vanskelige konflikter. Konflikterne handlede i særdeleshed om 

samarbejdsvanskeligheder i samværssager. Som en direkte konsekvens af programmerne samledes 

Folketingets partier og enedes om, at noget måtte ske. En ”skilsmissepakke” kom under udarbejdelse og 

i øjeblikket er forældreansvarsloven derfor under revision for så vidt angår forhold omhandlende 

samarbejdschikane. Konkret kommer ændringerne til at medføre mødepligt i Statsforvaltningen, hurtige 

afgørelser af kontaktbevarende midlertidigt samvær, automatisk erstatningssamvær mv. Selskab for 

Børnesagkyndige har i sit høringssvar støttet ændringerne. 

 

Selskab for Børnesagkyndige er af den opfattelse, at der er brug for mere hjælp til konfliktløsning end 

der i øjeblikket tilbydes skilsmissefamilier i Danmark. For ofte efterlades forældre med en 

samværsafgørelse, som de ikke formår at praktisere. Men som en anden programserie på TV2 for nylig 

viste, nytter det noget at tilbyde hjælp. Det er håbet, at man fra politisk hold på sigt vil øremærke midler 

til, at skilsmisseforældre kan tilbydes børnesagkyndig hjælp og ikke bare afgørelser. 

 

Kursus- og mødeaktivitet 

Selskab for Børnesagkyndige har inviteret til to fyraftensmøder i 2014 og et kursus af to dages varighed.  

 

Det første fyraftensmøde med titlen ”Undersøgelse af de børnesagkyndiges psykologers praksis - 

Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om danske børnesagkyndige undersøgelsers indhold og 

omfang, samt tilhørende klagesager i Psykolognævnet” skulle have været afholdt de 8. april 2014 i 

København, men det blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Styrelsen kom efterfølgende frem til, at det 

tiltænkte indhold af fyraftensmødet formentlig egnede sig bedre til at blive præsenteret i forbindelse 

med vores to-dages kursus end til et fyraftensmøde.  

Det andet fyraftensmøde fandt sted i København den 2. oktober 2014. Her havde selskabet inviteret 

forfatter og filminstruktør Daniel Dencik til at blive interviewet om sin bog fra 2013 ”Anden person 

ental”. Bogen beskriver, hvordan Daniel Dencik i en vanskelig kamp med de svenske myndigheder endte 

med at miste kontakten til sine børn. Psykolog Ida Møller forestod interviewet af Daniel Dencik. 

Fyraftensmødet tiltrak mange og blev formentlig det fyraftensmøde med flest deltagere i selskabets 

historie.  

Debatten efter interviewet var god og nænsom, formentlig fordi det var så tydeligt, at Daniel Dencik ikke 

bare var en forfatter, der havde skrevet en historie. Han var en berørt forælder. En del af debatten gik 
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på, om samme forløb, som Daniel Dencik havde været – og er – igennem kunne finde sted i Danmark. 

Nogle af de fremmødte mente det, andre ikke. For dem, der ikke har læst bogen, kan den anbefales.  

 

I år har vi ikke kunnet sige ”Vi ses på Sixtus”, når vi har skullet omtale vores to-dages seminar. Det har 

været nogle vanskelige overvejelser, hvorvidt vi skulle flytte seminaret til et nyt kursussted. På den ene 

side har alle været meget tilfredse med Sixtus, på den anden side udgjorde det et stadigt stigende 

problem, at mange ikke kunne overnatte på Sixtus, fordi det havde for få værelser, og derfor måtte 

transporteres til andre hoteller i nærheden. Nu er vi så her – på Kongebrogården, der kan tilbyde 

værelser til os alle. Vi håber, at vi også her bliver tilfredse. 

 

I år har vi besluttet at invitere klinisk psykolog og PhD fra Helsinkis Universitet Saara Salo til at undervise 

i metoden Emotional Availability Scales. Baggrunden for seminarets tema skal findes i, at der i disse år 

stilles større og større krav til, at vi anvender evidensbaserede metoder i vores arbejde. Med 

introduktionen af Emotional Availability Scales forsøger vi at stille skarpt på, hvad det er, vi skal se efter, 

når vi skal vurdere, om forældre kan afstemme sig relevant i forhold til deres børn. Det er ikke styrelsens 

holdning, at der skal stilles krav om anvendelsen af bestemte metoder ved gennemførslen af 

børnesagkyndige undersøgelser. Det er derimod ønsket at inspirere til vedholdende refleksion over egen 

praksis. Vi må hele tiden stille os selv spørgsmålet: Kan vi gøre det bedre? 

 

Efter Saara Salos præsentation af Emotional Availability Scales gennemgås som nævnt resultaterne af 

medlemsundersøgelsen fra 2013 og et katalog af evidensbaserede metoder, der kan anvendes ved 

gennemførslen af børnesagkyndige undersøgelser, eller som man som børnesagkyndig psykolog kan 

lade sig inspirere af. Gruppen, der har arbejdet med metodekataloget har gennem de sidste to år 

bestået af psykologerne Pernille Scharff, Berit Schmitto, Flemming Jensager og Ole Ottesen. 

 

Psykolognævnet 

Psykolognævnet har gennem de sidste år indtaget en fast plads i Selskabets beretning. I år bliver ingen 

undtagelse. Beretningen vil i det efterfølgende gennemgå nogle af de forhold, som Psykolognævnet – i 

henhold til Psykologloven – finder betydningsfulde ved gennemførslen af en børnesagkyndig 

undersøgelse. Informationerne er hentet fra Psykolognævnets beretning 2010-2013 og fra Selskabets 

egen kommunikation med Psykolognævnet gennem det seneste år. 

 

- Psykolognævnet beskriver, at det er psykologen, der har ansvaret for, at opdraget er 

tilstrækkeligt godt beskrevet. Og opdraget skal fremgå af erklæringen.  

 

- Psykolognævnet beskriver, at det lægger betydeligt vægt på, at psykologen inden udførelsen af 

undersøgelsen grundigt har informeret den eller de, der skal undersøges, om formålet med 

undersøgelsen og om tilrettelæggelsen af forløbet. 

 

- Psykolognævnet beskriver, at det ”fremmer overskueligheden og læsbarheden i en erklæring, 

hvis det tydeligt fremgår, hvornår der er tale om iagttagelser og beskrivelser, og hvornår der er 

tale om vurderinger.” Og: ”Det er vigtigt, at erklæringen er struktureret således, at der er 
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adskillelse mellem observationer og vurderinger, og at der er faglige overvejelser bag de 

vurderinger, der foretages på grundlag af observationerne”. 

 

- Psykolognævnet bemærker, at der er en del erklæringer, der forekommer uredigerede. 

Psykolognævnet skriver: ”Nogle erklæringer fremtræder uredigerede, og indeholder nærmest 

sjuskede formuleringer, således at det er vanskeligt at forestille sig, at de er blevet gennemlæst 

inden afleveringen til opdragsgiveren.” 

 

- Psykolognævnet bemærker, at det ikke er helt sjældent, at psykologer i deres erklæringer 

kommer til at beskrive den ene part i et utilstrækkeligt fagligt begrundet negativt lys. 

 

- Når det kommer til gennemgangen af erklæringen, er der flere forhold, som Psykolognævnet 

udtrykker sig omkring. Psykolognævnet beskriver, at der skal være afsat rimelig tid til 

gennemgangen. Gennemgangen af erklæringen er hele erklæringen og ikke kun udvalgte dele. 

Psykolognævnet skriver følgende: ”Så vidt muligt skal denne gennemgang af sagen med klienten 

ske så betids, at den undersøgte eventuelt skriftligt får lejlighed til at fremkomme med 

eventuelle forslag til rettelser af faktuelle oplysninger, inden psykologens udtalelse sendes til 

opdragsgiveren…”. Selskabet er i dialog med Psykolognævnet omkring sidstnævnte forhold, 

fordi det er uklart, hvordan dette i praksis skal kunne lade sig gøre.  

 

- Psykolognævnet beskriver, at det i en del afgørelser har udtalt kritik af en psykolog, hvor denne 

er kommet med en direkte anbefaling uden at dette har været ønsket i opdraget og uden at det 

er forekommet fagligt nødvendigt. Psykolognævnet indskærper, at psykologen – med mindre 

andet fremgår af opdraget – skal være yderst tilbageholdende med at fremsætte sine egne 

forslag til løsning. 

 

- Erklæringen er ikke journalen. Der verserer en forståelse af, at man ved børnesagkyndige 

undersøgelser ikke skal føre journal, så længe datoer for samtaler og observationer fremgår af 

erklæringen. Dette mener Psykolognævnet ikke er korrekt. Psykolognævnet fastholder, at en 

autoriseret psykolog skal føre ordnede optegnelser (altså journal) og at disse ikke er det samme 

som erklæringen. Styrelsen forstår dette således, at en forælder, såfremt denne anmoder om 

aktindsigt i sin journal, skal have en kopi af denne og at dette ikke kan være erklæringen. 

Styrelsen er i dialog med Psykolognævnet om dette med henblik på at få afklaret omfanget af 

denne type af journaler. Det er Styrelsens håb, at der kan være tale om ”minimum-journaler”, 

hvor datoen står anført og med en kort, parafraseret gengivelse af indholdet af 

samtalen/observationen. 

 

Et forhold, der både har fanget Styrelsens og Psykolognævnets opmærksomhed og som ikke direkte 

angår det børnesagkyndige arbejde, der udføres på opdrag fra retterne eller Statsforvaltningen, er når 

psykologer intervenerer i andre psykologers arbejde. I takt med at det børnesagkyndige fagområde 

bliver mere og mere synligt i befolkningen, stiger behovet og muligheden for privat børnesagkyndig 

rådgivning. Privat børnesagkyndig rådgivning er formentlig i langt de fleste tilfælde til gavn for børnene 
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og de forældre, der modtager den, men det bliver utvivlsomt problematisk, når en privat betalt 

børnesagkyndig psykolog udtaler sig i erklæringer om den forældrepart, vedkommende ikke har mødt 

eller om en afgørelse af samvær, forældremyndighed eller bopæl. Ikke mindst hvis sagen er under 

undersøgelse hos en anden børnesagkyndig psykolog. Styrelsen opfordrer derfor privatbetalte 

børnesagkyndige psykologer til varsomhed med at udtale sig om forældreparter og/eller børn, de ikke 

har mødt samt om afgørelser af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Styrelsen vil 

endvidere gøre opmærksom på, at man som autoriseret psykolog skal sikre sig samtykke fra begge 

forældre, hvis de er skilt og har fælles forældremyndighed, uanset om der er tale om undersøgelse eller 

behandling af et barn.  

 

Som vi drøftede sidste år, har et medlem Selskabet fået kritik af Psykolognævnet, grundet forhold, 

psykologen ikke var blevet hørt om. Var psykologen blevet hørt, ville psykologen med al sandsynlighed 

ikke have fået kritik. Med hjælp fra Dansk Psykolog Forening rejste psykologen sagen for 

Ombudsmanden. Ombudsmanden ville imidlertid ikke gå ind i selve sagen, men fandt alligevel anledning 

til at udtale, at Psykolognævnet skal overholde Forvaltningsloven. Det betyder, at Psykolognævnet har 

pligt til at foretage en høring af psykologen om de punkter, som Psykolognævnet mener, at der kan 

udtales kritik over – og det gælder også de forhold, som Psykolognævnet af egen drift tager op.  

 

Som nævnt i beretningen fra 2013 har Styrelsen gennem flere år arbejdet på at få en psykolog med 

kompetencer inden for det børnesagkyndige område i Psykolognævnet. Det var derfor en stor glæde, da 

psykolog Rikke Schwartz den 1. april 2014 blev nævnsmedlem. Rikke Schwartz sidder på posten i fire år. 

  

Samarbejdet med regionerne 

Siden efteråret 2013 har Styrelsen haft samarbejdet med de tre regioner, som ikke har været 

repræsenteret i Styrelsen. Det drejer sig om Region Midt, Region Syd og Region Nord. De nuværende tre 

repræsentanter er Susanne Allen, Karen Kragh og Rikke Brix.  

Vi har siden sidste generalforsamling mødtes én gang.  

 

Det var tanken, at der i foråret 2014 skulle have været afholdt et fyraftensmøde i Aarhus, på initiativ fra 

Region Midt, men mødet blev ikke til noget grundet praktiske omstændigheder.  

 

Et par gange i det forgange år har de tre repræsentanter rettet henvendelse til Styrelsen med spørgsmål 

vedrørende det børnesagkyndige arbejde. Styrelsen finder disse henvendelser meget meningsfulde og 

vil generelt opfordre til, at medlemmer kontakter de tre repræsentanter eller Styrelsen, såfremt der er 

spørgsmål, som man mener, at repræsentanterne eller Styrelsen kan være behjælpelig med at svare på.  

 

Diverse forhold 

- Også i 2014 har de børnesagkyndige psykologers arbejde været i mediernes søgelys. Som bekendt 

udsættes vi igen og igen for kritik. En kritik, som Styrelsen i al væsentlighed mener ikke er berettiget. 

Som svar på kritikken skrev undertegnede, på vegne af Selskab for Børnesagkyndige, en kronik, der blev 

bragt i Politiken den 18. september 2014. Kronikken var et forsøg på at få proportionerne på plads i 
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debatten og på at beskrive de omstændigheder, som vi som børnesagkyndige psykologer arbejder 

under.  

 

- Opdragsgivere forvalter samarbejdet med de børnesagkyndige psykologer forskelligt. I nogle dele af 

landet er det indtrykket, at opdragsgivere i mindre grad end i andre dele af landet samarbejder med de 

børnesagkyndige psykologer og Styrelsen har fået henvendelser fra børnesagkyndige psykologer, der har 

følt sig presset af opdragsgivere. Vi er blevet opmærksomme på, at nogle opdragsgivere sender 

børnesagkyndige undersøgelser i licitation og at nogle opdragsgivere kan ønske fremsendt et cv, 

eventuelt indeholdende en beskrivelse af om psykologen har modtaget kritik af Psykolognævnet. I de 

sager, hvor Styrelsen er blevet spurgt, har den udtrykt, at den grundlæggende mener, at man skal have 

betaling for den tid, man bruger på et stykke arbejde. Styrelsen mener, at det er rimeligt, at 

opdragsgivere kan ønske et cv, men stiller sig skeptisk over for ønsket om, at psykologen skal fremlægge 

om denne har fået kritik af Psykolognævnet, idet dette i sig selv ikke nødvendigvis siger noget om 

kvaliteten af psykologens arbejde.  

Det er Styrelsens vurdering, at samarbejdet mellem opdragsgivere og børnesagkyndige psykologer bedst 

løses lokalt. Det er erfaringen, at samarbejdet fungerer bedst i de tilfælde, hvor psykologerne mødes i 

netværks- /supervisionsgrupper, der kan diskutere forholdene, og hvor grupperne tilbagevendende 

mødes med opdragsgiverne. 

 

År 2014 i tal 

Styrelsen har i 2013 afholdt syv møder. Når referaterne fra møderne læses igennem kan man se, at der i 

løbet af et år er særdeles mange forhold der drøftes og indimellem mange og tidskrævende 

”mellemregninger” inden et kursus kan falde på plads, inden et høringssvar kan blive endeligt osv. Vi 

keder os ikke.  

 

I 2012 genvalgtes Ole Ottesen og Helge Kolodziej til Styrelsen. Knud Hjulmand genvalgtes som suppleant 

og Pia Scheuer valgtes som suppleant til Styrelsen. Jette Otkjær trak sig som suppleant i sommeren 2013 

af helbredsmæssige årsager. Hun døde i foråret 2014. På vegne af Selskabet deltog Ole Ottesen i 

begravelsen. 

 

Medlemstallet er steget gennem det forgangne år; fra 100 i 2013 til 104 i 2014. Selskabet udgøres nu af 

75 kvinder og 29 mænd; antallet af mandlige medlemmer er faldet og antallet af kvindelige medlemmer 

steget. Fordelingen mellem landsdele er 69 fra Sjælland, 30 fra Jylland og 5 fra Fyn. Det er meget 

glædeligt, at antallet af medlemmer fra Jylland er steget med fem og at det generelt virker som om 

tilslutningen til Selskab for Børnesagkyndige er stor. 

 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

 

Michael Kaster 

Formand 


