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Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

BERETNING FOR 2018 
 

Indledning 

Efter en meget lang politisk proces blev det nye skilsmissesystem præsenteret i foråret 2018. 

Ændringerne i forhold til det eksisterende system er omfattende, og det kan naturligvis vise sig at 

medføre store ændringer for de børnesagkyndige psykologers arbejde. Beretningen berører kort den 

nye struktur og dens mulige konsekvenser.  

Selskabet har gennem dets 11 år lange levetid haft flere børnesagkyndige psykologer fra retten blandt 

sine medlemmer end fra Statsforvaltningen. I de kommende år vil vi søge at arbejde i retning af at skabe 

ét samlet fagligt selskab for de børnesagkyndige psykologer. Beretningen skitserer nogle af de tiltag, 

som Styrelsen har arbejdet med. 

De juridiske krav til de børnesagkyndige psykologers arbejde er fortsat høje og Styrelsen har derfor i det 

forgange år arbejdet med udformningen af et oplysningsark til brug for børnesagkyndige undersøgelser. 

I en fortsat bestræbelse på at skabe kvalitetssikring i det børnesagkyndige arbejde, har Styrelsen drøftet 

muligheden for at skabe en efteruddannelse for børnesagkyndige psykologer med det formål at opnå en 

certificering. Beretningen vil præsentere nogle af Styrelsens indledende tanker om certificering. 

Det har været en fast praksis, at det er op til den børnesagkyndige psykolog at tage stilling til, om en 

forælder kan gøre brug af bisidder ved en børnesagkyndig undersøgelse. En konkret klagesag har givet 

Børne- og Socialministeriet anledning til at genoverveje denne praksis. Styrelsen har været i kontakt 

med ministeren på området, og vi gør kort rede for status.  

Op til Selskabets 10 års jubilæum sidste år, blev vi opmærksomme på, at vores vedtægter trængte til et 

gennemsyn. Beretningen beskriver kort vedtægtsændringerne og de fremlægges til afstemning 

efterfølgende. 

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

af med Selskabet i tal og navne. 

En ny familieretlig struktur: Status  

Efter planen træder den nye familieretlige struktur i kraft den 1. april 2019. Statsforvaltningen lukker og 

i stedet oprettes Familieretshuse og i domstolenes regi oprettes en Familieret. Det vil føre for vidt at 

gennemgå detaljerne i den nye struktur i beretningen. Der henvises i stedet til Børne- og 

Socialministeriets hjemmeside.  

 

I skrivende stund er det ikke klart, hvordan den nye struktur vil påvirke de børnesagkyndiges arbejde. 

Loven lægger op til, at det børnesagkyndige arbejde i den kommende struktur i al væsentlighed skal 

foregå i de kommende Familieretshuse, mens Familieretten kun i begrænset omfang skal gøre brug af 
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egne børnesagkyndige. Om det bliver sådan, må tiden vise. Det er indtrykket, at domstolene ønsker at 

fastholde brugen af deres egne børnesagkyndige.  

 

Politikernes udmelding lægger op til, at der som hovedregel skal ske børnesagkyndig undersøgelse i alle 

de såkaldte røde sager. De røde sager er estimeret til at udgøre ca. 10.000 sager om året. Et forsigtigt 

skøn er, at der aktuelt laves ca. 1.000 undersøgelser om året, hvorfor det umiddelbart er vanskeligt at se 

for sig, at der skulle være økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer til fremover at lave op mod 10 

gange så mange undersøgelser, sammenlignet med i dag.  

 

Ét samlet fagligt selskab for børnesagkyndige psykologer 

Siden Selskabets dannelse for 11 år siden har der været en overrepræsentation af medlemmer, der 

arbejder ved retterne, sammenlignet med børnesagkyndige, der arbejder ved Statsforvaltningen. 

Baggrundene for denne, noget skæve, fordeling af medlemmer er formentlig flere. Dels har der tidligere 

været et særligt Selskab for børnesagkyndige ved Statsforvaltningen, hvor de børnesagkyndige naturligt 

har hørt hjemme, men hvor også børnesagkyndige med anden faglig baggrund har hørt hjemme. Dels er 

de drivende kræfter bag Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige kommet fra retterne, 

hvilket har skabt et Selskab, hvor retternes stemme har været tydeligst. Afledt heraf har været 

Selskabets faglige arrangementer, ikke mindst vores årlige konference, som har krævet en egenbetaling 

på over kr. 4.000 + en fridag, hvilket er langt nemmere at honorere, når man er privatpraktiserende 

psykolog, ansat ved retterne, end når man er fastansat i Statsforvaltningen.  

 

Det er Styrelsen intention at arbejde for en mere ligelig repræsentation af de børnesagkyndige 

psykologer i Selskabet. Vi vil arbejde for ét samlet fagligt selskab for børnesagkyndige psykologer. Men 

det vil kræve en kulturændring, hvor vi alle må bidrage.  

 

Styrelsen har i år inviteret tre ansatte fra Statsforvaltningen med på konferencen, betalt af Selskabets 

kasse. Udvælgelsen har Statsforvaltningen selv stået for, idet de tre kontorchefer på området fik en 

invitation tilsendt, hvorefter det blev op til dem at stå for udvælgelsen. Det vil naturligvis være op til den 

kommende Styrelse at vurdere, om lignende initiativer kan gentages de kommende år, men vi tænker, 

at det kan vise sig hensigtsmæssigt for at skabe de bedst mulige betingelser for at lave ét samlet fagligt 

selskab. Styrelse har diskuteret andre mulige tiltag, herunder et billigere medlemskab for nyindmeldte i 

en afgrænset periode.  

 

Vi står overfor en ændring af skilsmissesystemet, hvor det forventes, at de professionelle aktører kan 

arbejde bedre sammen, og hvor der kan skabes bedre broer mellem det kommende Familieretshus og 

den kommende Familieret. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis Selskabet kan bidrage til de nye broer.  

 

Oplysningsark om børnesagkyndig undersøgelse 

Gennem det forgangne år har Lisbeth Lunde, der er suppleant i Styrelsen, sammen med tidligere 

styrelsesmedlem Flemming Jensager arbejdet med udviklingen af et standardiseret oplysningsark til 

mulig brug i forbindelse med gennemførslen af børnesagkyndige undersøgelser. Der er tale om en 

skabelon, som den enkelte børnesagkyndige psykolog kan tilpasse og anvende i det omfang, som 
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vedkommende ønsker det. Oplysningsarket indeholder eksempelvis oplysning om den børnesagkyndige 

undersøgelse, som forælderen ved sin underskrift bekræfter at have fået gennemgået. 

 

Styrelsen har ikke en officiel holdning til brugen af den slags oplysningsark, men det kan – for såvel 

forældre som børnesagkyndige psykologer – give en sikkerhed, at der foreligger et underskrevet 

oplysningsark, således at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om, hvilke informationer der er blevet 

givet til forælderen i forbindelse med undersøgelsens indledning.  

 

Oplysningsarket forventes at ligge færdigt inden længe, og vil blive distribueret til medlemmerne af 

Selskabet.  

 

Certificering som børnesagkyndig psykolog 

Der har gennem nogen tid været et politisk ønske om, at børnesagkyndige psykologer skulle certificeres, 

således at borgere, der står for at skulle gennem en familieretlig sag kunne være sikre på, at få en 

tilstrækkelig god og professionel behandling af de børnesagkyndige psykologer, som skulle assistere 

myndighederne i sagens oplysning og behandling. 

 

Styrelsen har været noget tilbageholdende med at igangsætte en proces omkring certificering, fordi 

overvejelserne har været, at det vil kunne skabe en falsk tryghed for borgerne. Langt de fleste 

børnesagkyndige psykologer er allerede fagligt højt kvalificerede, og mange er specialister inden for et 

relevant område. Det kan synes usikkert, om en certificering reelt vil øge kvaliteten af vores arbejde. 

 

Styrelsen har imidlertid efter moden overvejelse besluttet at igangsætte en proces, hvor vi vil undersøge 

mulighederne for at lave en efteruddannelse, med det sigte at man kan få en certificering som 

børnesagkyndig psykolog. En efteruddannelse med det formål at opnå certificering som børnesagkyndig 

psykolog forventes at ske i et samarbejde med Dansk Psykolog Forening.  

 

Styrelsen hører meget gerne forsamlingens tanker om certificering.  

Pia Scheuer vil præsentere nogle mere konkrete overvejelser, baseret på erfaringer fra Norge.  

 

Vedtægter 

I 2017 blev Styrelsen af Dansk Psykolog Forening gjort opmærksom på, at vores vedtægter ikke var 

tidssvarende, hvorfor vi blev anmodet om at foretage de nødvendige justeringer. Et udvalg fra Styrelsen, 

bestående af Knud Hjulmand og Pia Scheuer, og Dansk Psykolog Forening har gennem nogen tid 

arbejdet på at få vedtægterne skrevet igennem, så de er tidssvarende. Det er ikke Styrelsens indtryk, at 

der er tale om ændringer, der vil have særligt betydningsfulde konsekvenser for Selskabet. Ændringerne 

er mere af formel karakter. Under forslag vil de væsentligste ændringer blive gennemgået, førend de 

sættes til afstemning.  

 

Bisiddere ved børnesagkyndige undersøgelser 

I sommeren 2018 blev Styrelsen bekendt med, at en konkret klagesag – oversendt fra Ombudsmanden 

til Børne- og Socialministeriet – havde ført til, at ministeriet havde vurderet, at børnesagkyndige 
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psykologer ikke kunne nægte forældre bisiddere, således som det ellers er formuleret i den gældende 

vejledning.  

 

Styrelsen henvendte sig til ministeren og redegjorde for vores bekymringer, såfremt forældre fremover 

frit kunne medbringe bisiddere ved de børnesagkyndige undersøgelser. Ministeren svarede os med 

forståelse. Det er vores vurdering, at det fortsat er op til den børnesagkyndige psykolog at tage stilling 

til, om der i den konkrete sag kan medvirke bisiddere, jf. den orientering, der blev udsendt til Selskabets 

medlemmerne den 28. oktober 2018.  

 

Vi afventer dog fortsat ordlyden af den reviderede vejledning. 

 

Psykologloven og de vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 

Den 1. januar 2018 trådte de nye vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer i kraft. 

Tilsynssager, der rejses efter denne dato, vil blive afgjort efter de nye kriterier, hvilket betyder, at 

psykologer, der får alvorlig kritik vil få deres navn offentliggjort. Endnu er dette ikke blevet tilfældet, 

fordi de sager, der er rejst, er rejst inden den 1. januar 2018.  

 

Skulle medlemmerne have et ønske om, at der afholdes et fyraftensmøde om de nye kriterier, hører 

Styrelsen meget gerne om det. Det samme gælder, hvis der er medlemmer, som har forslag til 

revideringen af kriterierne. Selskab for Børnesagkyndige er repræsenteret i Psykolognævnet og har 

derfor mulighed for at være med til at præge udviklingen af nævnets arbejde.  

 

Afholdte Kurser og møder  

Den 8. og 9. januar 2018 afholdt Selskabet del II af MIM-kurset, hvis første del udgjorde det faglige 

program ved sidste års konference i Middelfart. Del II afholdtes i København. Klinisk psykolog og PhD 

Saara Salo fra Helsinki var kursusleder. Kurset var velbesøgt og flere er enten påbegyndt eller har 

gennemført certificering.  

 

Den 2. maj 2018 afholdt Selskabet fyraftensmøde med advokat Susanne Borch, der informerede os om 

Persondataforordningen. Mødet var velbesøgt og vi blev en del klogere på forhold omkring 

datasikkerhed, om end mange forhold stadig er usikre.  

 

Den 19. september 2018 afholdt Selskabet fyraftensmøde med tidligere retspræsident ved retten i 

Helsingør Birgitte Holmberg og med børnesagkyndig psykolog Per Schaeffner. Udgangspunktet for 

fyraftensmødet var den nye fælles vejledning til behandling af forældreansvarssager ved domstolene, 

med perspektiver i forhold til den nye struktur på skilsmisseområdet. Fyraftensmødet var særdeles 

velbesøgt, og det var en særlig glæde at se så mange fra Statsforvaltningen blandt de fremmødte.  

 

Den 20. september 2018 afholdt Selskabet fyraftensmøde i Aarhus med advokat Søren Wolder. Temaet 

for dette fyraftensarrangement var Persondataforordningen, og indeholdt dels et oplæg fra advokat 

Sørens Wolder vedrørende selve forordningen og dens konsekvenser for os som børnesagkyndige 

psykologer, dels en fin mulighed for, at de fremmødte kunne få lejlighed til at stille nogle af de mange 
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spørgsmål, som har rejst sig i den praktiske håndtering efterfølgende efter Persondataforordningens 

ikrafttræden. Mødet var godt, men der var plads til flere deltagere. Selskabet er flere gange blevet 

opfordret til at afholde fyraftensmøder vest for Storebælt. Vi håber, at vi også i 2019 får den mulighed 

og håber på mange deltagere.  

Den 16.-17. november 2018 afholder Selskabet sin årlige konference i Middelfart. I år er temaerne ”Vold 

i nære relationer” og ”Forligsbestræbelser i skilsmissesager”. Vi har over to dage hele fem 

oplægsholdere: Psykolog Anne Dorte Grauballe (Statsforvaltningen), psykolog og familiebehandler Tine 

Busk (Dialog mod Vold), psykolog og afdelingsleder Anne Lippert (Dialog mod Vold), Sanne Bager, 

dommer og retsmægler (Københavns Byret) og Vivi Kahr Rasmussen, dommer og retsmægler (Retten i 

Aarhus). Vi har det største antal deltagere nogensinde, hvilket glæder os. Vi håber på nogle gode dage – 

fagligt såvel som socialt.  

 

Selskabet i tal og navne 

I 2017 valgtes Pernille Scharff til Styrelsen, mens Pia Scheuer og Knud Hjulmand genvalgtes. Lisbeth 

Lunde og Christine Vinum 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.  

 

Ida Møller stopper ved årets generalforsamling. Ida blev valgt som suppleant i Styrelsen i 2011, hun blev 

siden medlem af styrelsen og har fungeret som næstformand de seneste år. Gennem årene har 

styrelsen lært Ida at kende som en både meget begavet og omsorgsfuld kollega, som vi vil komme til at 

savne. Tak, Ida, for dit store bidrag. 

 

Selskab for Børnesagkyndige vokser! Selskabet tæller 109 medlemmer, fordelt på 85 kvinder og 24 

mænd. Vi har 14 medlemmer på Fyn, fordelt på 13 kvinder og 1 mand; 28 medlemmer i Jylland, fordelt 

på 26 kvinder og 2 mænd; og 67 medlemmer på Sjælland og Falster, fordelt på 46 kvinder og 21 mænd.  

 

 

 

På vegne af Styrelsen for 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

 

Michael Kaster 

Formand 


