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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2016 
 

Indledning 
2016 startede roligt for Styrelsen for Selskab for Børnesagkyndige. Efter sommerferien fik vi travlt. 

Meget travlt. Dels med at forholde os til udkastet til en ny Psykologlov, dels med det indledende arbejde 

til en ny Forældreansvarslov. Beretningen for 2016 bliver indledt af en beskrivelse af Styrelsens politiske 

arbejde gennem det forgangne år, med Psykologloven, Forældreansvarsloven og andre mindre tiltag. 

Efterfølgende beskrives det forgangne års møder og aktiviteter. Som vanligt vil beretningen blive rundet 

af med Selskabet i tal og navne.    

 

En ny Psykologlov 

Det har længe været kendt, at Psykologloven, som trådte i kraft i 1994, har stået over for en større 

revision. Flere dele af loven har gennem længere tid ikke været tidssvarende, og der har været 

konsensus omkring, at en revision har været påkrævet. Processen omkring tilblivelsen af den nye 

Psykologlov har været mindre tilfredsstillende, ikke mindst set fra de børnesagkyndige psykologers sted 

at stå.  

 

I foråret 2016 blev Styrelsen af Dansk Psykolog Forening (DP) inviteret til at komme med input til en ny 

Psykologlov. Før sommerferien deltog Ida Møller og undertegnede i et møde i DP, hvor vi redegjorde for 

vores ønsker. Vi fik indtrykket, at Social- og Indenrigsministeriet var i en indledende fase, hvor det blandt 

andet havde inviteret DP til at bidrage til processen med at afdække, hvilke behov en ny Psykologlov 

skulle tilfredsstille. Virkeligheden viste sig at være noget anderledes for efter sommerferien lå udkastet 

til en ny Psykologlov klar. Så vidt vi ved, uden at der havde været nedsat en arbejdsgruppe, der havde 

kunnet arbejde med lovens indhold.  

 

Som de af jer, der har læst Styrelsens og DPs høringssvar, vil være bekendt med, er det eksisterende 

lovudkast på flere områder stærkt utilfredsstillende. Vi skal her i beretningen fremhæve de to 

væsentligste kritikpunkter: 

 

Manglende beskrivelse af de kriterier, der fører til kritik og alvorlig kritik.  

Det har været et absolut kardinalpunkt for Styrelsen, at en revision af loven kun kunne finde sted, hvis 

man samtidig tog højde for, at kriterierne for kritik og alvorlig kritik blev beskrevet. Hvis ikke i 

lovteksten, så i en tilhørende vejledning eller lignende. Uden en beskrivelse af, hvad der udløser kritik og 

alvorlig kritik, vil psykologers retsstilling af indlysende grunde være meget usikker. Udkastet til en ny 

Psykologlov indeholder ikke de beskrivelser og for at gøre ondt værre, vil de psykologer, der fremover 

får alvorlig kritik få deres navn offentliggjort i to år på Psykolognævnets hjemmeside. De psykologer, der 

har deres navn på listen, vil muligvis kunne opleve at blive fravalgt af såvel private klienter som af 

statslige eller kommunale opdragsgivere.  
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En aktuel opgørelse viser, at der de sidste to år er udtalt alvorlig kritik 24 gange. Da der kan være 

gengangere iblandt, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at 24 forskellige psykologer ville stå på listen i 

dag, men et forsigtigt skøn vil være, at omkring 20 psykologer ville stå på listen. Langt hovedparten ville 

være børnesagkyndige psykologer eller psykologer, der laver forældrekompetenceundersøgelser. 

 

Styrelsen har i sit høringssvar foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan formulere 

kriterierne for kritik og alvorlig kritik. 

 

Manglende psykologfaglig kompetence til at vurdere det psykologfaglige arbejde.  

Det har været ønskværdigt, at Psykolognævnet i højere grad end tilfældet er i dag, kunne tage stilling til, 

om en kritik eller en alvorlig kritik influerede på kvaliteten af det udførte psykologarbejde. Gives der 

eksempelvis kritik for, at en psykolog ikke har gennemgået en erklæring efter en børnesagkyndig 

undersøgelse, er dette ikke ensbetydende med, at erklæringen ikke er god nok og at undersøgelsen bør 

gå om. Men med den aktuelle praksis i Psykolognævnet, kan hverken den undersøgte eller 

opdragsgiveren afgøre om en kritik eller en alvorlig kritik kompromitterer validiteten af undersøgelsen. 

 

Udkastet til en ny Psykologlov giver mulighed for, at Psykolognævnet også udtaler sig supplerende om 

kvaliteten af det udførte psykologarbejde, men desværre på et grundlag, hvor der kun er jurister i den 

indledende sagsbehandling og hvor der ikke er en majoritet af psykologer i afgørelsesfasen i selve 

Psykolognævnet. Dette er bekymrende. Det er svært at forestille sig, at jurister og læger ville lade andre 

faggrupper end deres egen udtale sig om kvaliteten af deres arbejde.  

 

To let formildende omstændigheder skal dog nævnes: Dels forventes det, at Psykolognævnet bliver 

reduceret fra ni til fem medlemmer, men at DP bevarer sine to medlemmer, hvilket giver mulighed for 

relativt øget psykologfaglighed i Psykolognævnet. Dels forventes revisionen at betyde, at der kan 

indhentes ekstern sagkyndig bistand, hvis blot ét nævnsmedlem ønsker det. 

 

Styrelsen har i sit høringssvar foreslået, at man skeler til Norge, hvor en særlig 

sagkyndighedskommission vurderer og godkender samtlige erklæringer efter børnesagkyndige 

undersøgelser, inden de bruges som grundlag for en juridisk afgørelse.  

 

Der kunne skrives om flere andre forhold, men i denne sammenhæng henvises til det fremlagte 

lovudkast samt til de fremsendte høringssvar. 

 

En ny forældreansvarslov 

Fra forskellige kilder blev Styrelsen i 2016 opmærksom på, at en revision af Forældreansvarsloven var på 

trapperne. Det forlød, at Social- og Indenrigsministeriet havde et klart ønske om at gøre det 

eksisterende tostrengede system til et etstreget system. Betragtningen var, at det var uhensigtsmæssigt, 

at den samme sag kørte i flere systemer samtidig.  
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Styrelsen er enig i ambitionen om et etstrenget system, altså et system, der både kan tage beslutning 

om forældremyndighed, bopæl og samvær. Men det er vanskeligt at nå til enighed om en model, der 

både tager et menneskeligt hensyn til børnene og deres forældre, der tager et tilstrækkeligt hensyn til 

forældrenes og børnenes juridiske rettigheder og tager et hensyn til de forskellige arbejdspladser, vores 

Selskab repræsenterer. Hvis der laves et etstrenget system, der placerer hele Familieretten i 

Statsforvaltningens regi, vil alle, der arbejder for domstolene stå uden arbejde dér. Hvis der laves et 

enstrenget system, der placerer hele Familieretten ved en familiedomstol, eller ved en 

familieretsafdeling under domstolene, vil alle, der arbejder for Statsforvaltningen stå uden arbejde dér.  

 

I skrivende stund er ministeriets arbejdsgruppe ikke nedsat endnu. Hvis der blot bliver tale om en 

tværministeriel arbejdsgruppe, vil de børnesagkyndige psykologers perspektiv blive udeladt og det 

samme gælder familieretsadvokaternes perspektiv og ngo’ernes perspektiv. Så vil det blive en proces 

(som vi så det med udkastet til Psykologloven), hvor embedsmænd vil formulere ændringerne, 

formentlig på baggrund af et bundet mandat fra ministeriet.  

 

Selskab for Børnesagkyndige vil gerne være en del af processen, fordi de børnesagkyndige psykologer – 

sagt i al beskedenhed – hører til dem, der ved mest om de sværeste sager. Interessen for at blive en del 

af processen udgjorde også afsættet for den kronik undertegnede havde i Politiken i september. 

Kronikken, som Styrelsen havde haft til gennemlæsning inden den blev publiceret, fik mange positive 

kommentarer med på vejen. Men på facebook blev den angiveligt gjort til genstand for kritik. Måske 

endda alvorlig kritik. Vist nok fordi nogle læsere, mente at jeg var fortaler for udbredte deleordninger. 

Det er jeg ikke.  

 

Uautoriserede psykologers virke 

Styrelsen er gennem de sidste år blevet opmærksom på, at uautoriserede psykologer har et virke, som vi 

finder bekymrende. Uautoriserede psykologer kan fungere som børnesagkyndige dommere ved 

domstolene og de kan foretage forældrekompetenceundersøgelser. Vi er tillige blevet opmærksomme 

på, at enkelte uautoriserede psykologer tilbyder bistand til forældre, der har fået lavet 

forældrekompetenceundersøgelser og børnesagkyndige undersøgelser. I den sammenhæng bidrager de 

også med at hjælpe forældre med at klage til Psykolognævnet over autoriserede psykologer.  

 

Styrelsen har sammen med DP rettet henvendelse til såvel Domstolsstyrelsen som til Social- og 

Indenrigsministeriet, for at anmode om, at der fremover kun anvendes autoriserede psykologer som 

børnesagkyndige dommere. Såvel Domstolsstyrelsen som Social- og Indenrigsministeriet har afvist 

anmodningen, med henvisning til, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at kræve, at der kun anvendes 

autoriserede psykologer som børnesagkyndige dommere.  

 

Styrelsen skal nu tage stilling til, om vi vil gå videre med sagen, evt. til Ombudsmandens børnekontor. 

Hvis Styrelsen går videre med sagen, vil det være oplagt også at arbejde for, at det alene kan være 

autoriserede psykologer, der foretager forældrekompetenceundersøgelser.  
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DP har spurgt Styrelsen, om vi er bekendt med uautoriserede psykologer, der fungerer som 

børnesagkyndige dommere og som laver forældrekompetenceundersøgelser. Det er vi og vi videregiver 

disse psykologers navne til DP, samt navne på de uautoriserede psykologer, der hjælper forældre med at 

klage til Psykolognævnet efter en forældrekompetenceundersøgelse eller en børnesagkyndig 

undersøgelse. 

 

Rapport om forældreskab 

I foråret 2016 anmodede Social- og Indenrigsministeriet om Selskabets input til debatten om 

muligheden for, at vordende fædre juridisk kunne fraskrive sig deres forældreskab; i den offentlige 

debat kendt som det lidet smagfulde udtryk ’juridisk abort’.  

 

Styrelsen afgav sit input, der kort gengivet ikke støttede muligheden for, at vordende fædre kan 

fraskrive sig deres forældreskab. Styrelsen mener, at børn grundlæggende har bedst af og ret til at 

kende deres biologiske ophav – også i situationer, hvor en far ikke ønsker at være far. Sekundært mener 

Styrelsen, at en vordende far eksistentielt ikke vil kunne forventes at kunne overskue konsekvenserne af 

at fraskrive sig forældreskabet. Fortryder faren fraskrivelsen, vil det kunne skabe nogle svært 

komplicerede og uhensigtsmæssige situationer for barnet. 

 

I september 2016 udkom Socialministeriets rapport om forældreskab. Rapporten kan findes på 

ministeriets hjemmeside. Styrelsens bidrag findes i rapportens bilagsoversigt.  

 

Civile søgsmål og injurieforsikring 

På generalforsamlingen i 2015 blev det klart, at flere børnesagkyndige psykologer havde været udsat for 

civile søgsmål. På denne baggrund blev det diskuteret, at Selskab for Børnesagkyndige gennem DP skulle 

arbejde for, at man kunne tilbyde de børnesagkyndige psykologer en forsikring, der kunne anvendes til 

at dække advokatomkostninger i forbindelse med et søgsmål og anvendes i forbindelse med eventuelle 

krav om erstatning.  

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen 2015 rettede Styrelsen henvendelse til DP, der gerne ville være 

behjælpelig med at undersøge mulighederne. Det særligt vanskelige ved det børnesagkyndige felt er, at 

vi oftest vil blive sagsøgt for injurier, men at netop injurie-søgsmål som hovedregel ikke dækkes af de 

almindelige erhvervsretshjælpsforsikringer. Nu her et år efter, er vi ikke nået til en afklaring af 

mulighederne. Det skyldes ikke manglende indsats fra Styrelsens side, men en ualmindelig lang 

sagsbehandlingstid. Aktuelt ligger DP i forhandlinger med et konkret forsikringsselskab. Vi afventer 

udfaldet.  

 

Det er vanskeligt at spå om udviklingen i de civile søgsmål, men Styrelsen er ikke bekendt med, at der er 

psykologer der er blevet dømt og pålagt en erstatning som følge af et civilt søgsmål efter en 

børnesagkyndig undersøgelse. Indtil en forsikringsordning er blevet mulig, er det vores indtryk, at DP 

stiller sig til rådighed med bistand til advokathjælp.  
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Social- og Indenrigsministeriet anmodede i januar 2016 Selskabet om en liste over de børnesagkyndige 

psykologer, der ville foretage undersøgelser på opdrag fra udenlandsk centraladministration. Styrelsen 

kunne ikke anbefale de børnesagkyndige at foretage den type af undersøgelser, så længe der ikke var 

overblik over de forsikringsmæssige forhold. Ingen af Selskabets medlemmer meldte tilbage, at de 

ønskede at stå på listen, hvorfor det aktuelt ikke vides, om Danmark kan tilbyde udenlandske 

centraladministrationer, at de kan få børnesagkyndige opgaver løst i Danmark.  

 

Styrelsen er meget interesseret i at høre, om der er børnesagkyndige psykologer, der i nyere tid har 

foretaget undersøgelse for udenlandsk centraladministration.  

 

Brug af lyd- og videooptagelser, samt mailkorrespondance 

Generalforsamlingen 2015 ønskede, at Styrelsen skulle undersøge muligheder og regler i forbindelse 

med brug af lyd- og videooptagelser i forbindelse med det børnesagkyndige arbejde, samt eventuelt 

arrangere et fyraftensmøde om emnet. 

 

Styrelsen havde et fyraftensmøde på tegnebrættet, men valgte at aflyse det, da det virkede for 

vanskeligt at få tilstrækkelig god information om området. Tilsyneladende hersker der lidt forskellige 

praksisser og vi har ikke kendskab til, at nogle har fået kritik for deres praksis i forbindelse med brug af 

lyd- og videooptagelser. 

 

Kort er det Styrelsens indtryk: 

- At det kan være svært at nægte (eller have kontrol med) om en forælder optager i forbindelse 

med en undersøgelse.  

- At man i udgangspunktet har ret til at optage samtaler, man selv er en del af – også uden at 

informere den anden. Det vil sige, at en forælder kan optage uden at informere den 

børnesagkyndige psykolog. 

- At nogle børnesagkyndige psykologer bruger videooptagelser af deres samværsobservationer og 

at disse enten opbevares som en del af journalmaterialet eller slettes efter forudgående skriftlig 

aftale med forældrene.  

- At Psykolognævnet som hovedregel ikke inddrager lyd- og videooptagelser i deres 

sagsbehandling. 

 

Hvad angår brug af mail, er det Styrelsens indtryk: 

- At man ikke kan sende fortrolig information med almindelig mail. Det vil sige, at man ikke kan 

sende mails indeholdende navne, cpr.-numre eller andre fortrolige oplysninger. Skal man 

eksempelvis kommunikere med en domstol eller med Statsforvaltningen, anvendes sikker mail 

(fx e-boks). Man kan også anvende almindelig mail, men i så fald kan man kun henvise til et 

sagsnummer. 

 

Styrelsen forsøger løbende at blive klogere på brug af lyd- og videooptagelser, samt mailkorrespondance 

og hører naturligvis gerne om medlemmernes erfaringer. 
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Seminar- og mødeaktivitet 

Der har været afholdt tre fyraftensmøder i 2016.  

 

Den 23. februar 2016 afholdtes møde for Statsforvaltningens eksterne børnesagkyndige psykologer. 

Mødet fandt sted i DP i København og fungerede som et forum for erfaringsudveksling og mundede ud i 

etableringen af en supervisionsgruppe.  

 

Den 24. maj 2016 afholdtes møde i DP i København med psykologerne Rikke Schwartz og Flemming Sell. 

Temaet var ”Den gode forældrekompetenceundersøgelse”. Mødet blev afholdt sammen med Børne- og 

Familiepsykologisk Selskab. Det var velbesøgt og spørgelysten stor.  

 

Den 25. oktober 2016 afholdtes møde i DP i København med seniorforsker ved SFI Mai Heide Ottosen, 

der talte om sin seneste bog ”Delebørn”. Også det møde var velbesøgt, men spørgelysten noget 

afdæmpet.  

 

Den 11.-12. november 2016 afholder Selskab for Børnesagkyndige sit årlige seminar. Som led i den 

fortsatte kvalitetssikring af vores arbejde, har vi inviteret Jill Hodges fra Anne Freud Centre i London til 

at tale om den tilknytningsteoretiske og validerede undersøgelsesmetode ”Story Stem Assessment 

Profile”. Psykolog Malene Rosenstand Schacht vil efterfølgende demonstrere metoden i praksis. 

Metoden er beregnet til børn mellem fire og ni år. Vi håber på nogle inspirerende dage og gode 

drøftelser. 

 

År 2016: Tal og navne 

I 2015 valgtes Pia Scheuer til Styrelsen, mens Helge Kolodziej genvalgtes til Styrelsen. Karen Krag valgtes 

som suppleant, mens Knud Hjulmand genvalgtes. Ved den efterfølgende konstituering fortsatte Michael 

Kaster som formand, Ida Møller som næstforkvinde og Flemming Jensager som kasserer. 

Styrelsen har afholdt seks møder. Ved mødet den 2. juni 2016 deltog Rikke Brix fra Region Nord. 

Susanne Allen fra Region Midt var forhindret.  

Vi er atter i år blevet flere medlemmer af Selskabet. I 2015 var vi 105, nu er vi 115. Selskabet udgøres 

aktuelt af 84 kvinder og 31 mænd. Fordelingen mellem landsdele er 12 på Fyn, 36 i Jylland og 67 på 

Sjælland.  

Psykolognævnet: For DP/Selskab for Børnesagkyndige sidder Rikke Schwartz fortsat. Ida Møller er i 2016 

blevet suppleant for Rikke Schwartz i stedet for Knud Hjulmand. Som suppleant for DPs andet medlem 

sidder fortsat Karen Krag. 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

Michael Kaster 

Formand 


