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Oplæg ved psykolog Anne-Marie Thuesen

Indledningsvis pointerer Anne-Marie Thuesen (A-MT), at oplægget primært er 
erfaringsbaseret ud fra egen praksis og samarbejde i et psykologfællesskab. Den del af 
deres praksis, som angår online rådgivning, foregår ved chat, e-mail og telefon, men de 
modtager også klienter i en face-to-face kontakt. Online-rådgivningen startede 2009 med 
en tids- og omkostningskrævende opbygning af det tekniske system, herunder især sikker 
opbevaring af klientdata.
Som ved start af en traditionel psykologpraksis må man gøre sig overvejelser om etik, 
registrering, betaling etc., men ved online rådgivning tilkommer særlige overvejelser om 
fx valg af online teknik, sikkerhed, opnåelse af assessment, validering af kl. Det blev 
stadig tydeligere i løbet af aftenen, at klare aftaler om rammer, er særdeles vigtige.
I Danmark findes ikke særlige retningslinier for psykologers online tjenester. I USA er 
udarbejdet retningslinier, men ikke nogen egentlig lovgivning for området. 
Det er også et særligt punkt, at al kommunikation via chat og e-mail  er skriftlig dvs. at alt 
materiale i kontakten fremstår som dokumentation. Dette stiller fornyede krav til 
psykologens skriftlige kompetencer om sproglig klarhed og evne til aflæsning af kl.s 
materiale.
Også en begrebsafklaring trænger sig på – er det rådgivning eller terapi? Psykologen kan 
gardere sig ved at kalde online ydelserne for rådgivning dvs. gøre dem mere generelle og 
uforpligtende. Rådgivning kan også være dækkende for meget kortvarige forløb, men A-
MT fremhæver, at efter 2-3 kommunikationsudvekslinger opstår let begyndende 
terapeutisk kontakt med mere kompliceret materiale og større fortrolighed i kontakten. 
Rådgivning er mest passende betegnelse for online ydelsen, men psykologfagligheden 
kan udvandes, hvis den alene begrænses til  rådgivning. I tilknytning hertil er der 
spørgsmålet om kvalitetssikring af ydelsen, ligesom der kan være behov for forskning  i 
indikationsområder og forskellig terapeutiske tilganges egnethed. Psykologen bør have 
viden om forskellige terapiretningers egnethed i forhold til online praksis.
De forskellige online teknikker har deres fordele og ulemper. Chat kan være god, da det 
giver begge parter reflektionstid før besvarelse. E-mail giver længere ventetid og har 
meget ringe sikkerhed. Men alle online teknikker udelukker væsentlige informationer om 
emotionelle udtryk, gestik, udseende etc. Ligeledes kan det være besværligt og meget 
tidskrævende at tjekke den gensidige forståelse.
A-MT spørger, hvordan vi udvikler bedre kompetencer i aflæsning og udøvelse  af 
skriftsprog?
A-MT er afslutningsvis ikke i tvivl om, at online praksis er en realitet, men at det stiller 
særlige krav til kvalifikationer, og de etiske retningslinier. Man skal også vide, at det både 
er en meget tids- og omkostningskrævende ydelse.

Diskussion
Flere af deltagerne tilkendegav, at de allerede havde nogen erfaring med online ydelser, 
og fandt, at  faglig sparring er vigtig. Der savnes et netværk/mødested til udveksling af 
erfaringer. Sygesikringspsykologer har allerede erfaringer med sikring af kl.data. 
Udviklingen andre steder er i gang fx ved bevilling til forskning i online tjeneste på 
Stolpegården.
Begrebsafgrænsningen blev diskuteret. En online ydelse kan ikke erstatte en face-to-face 
terapeutisk kontakt , hvor der er en bedre alliance og mere forpligtende kontakt. Generel 
enighed om, at der kan ikke laves kvalificeret psykoterapi via nettet. Dog kunne rådgivning 
bedre anvendes, da det ikke skaber samme forventning til psykologen.  
Også diskussion om forskellige terapi-retningers egnethed blev taget op. Det blev 



påpeget, at det muligvis er en myte, at kognitiv terapi er den mest velegnede, hvor der 
allerede er gode erfaringer med fx en narrativ tilgang. Hidtidig forskning viser bedre 
indikation for nogle lidelser frem for andre fx fokuserede angstreaktioner.
Spørgsmålet om udarbejdelse af retningslinier som støtte for psykologers online tjeneste 
og opbygning af kvalificering af psykologer  blev et gennemgående tema i diskussionen. 
Sidstnævnte kunne realiseres ved et kursusforløb om fx særlige faglige krav, etik, 
sikkerhed. Et kursusforløb kunne afsluttes med en certificering og dermed blive en 
kvalitetsparameter for psykologer. Sådanne initiativer blev nævnt som opgaver, der bedst 
løses i Psykologforeningens regi.
Werner Regli oplyste, at der er aftalt møde i Psykologforeningen 4. oktober, hvor også 
DPSP er repræsenteret.

Der var udbredt ønske om at mødes igen - gerne via efterfølgende debatmøder med 
oplægsholder, men også muligheden for et seminar blev nævnt.
Der var interesse for at skabe et internetbaseret netværk  og DPSP stillede i udsigt at 
etablere dette ud fra deltagernes e-mail-liste. Andre kan også tilslutte sig denne liste.
Det var glædeligt at konstatere denne positive interesse og et større fremmøde end vi 
turde håbe på denne aften lige før valgdagen.
Se medfølgende A-MT´s præsentationsmateriale. 
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Læs også debatoplægget: ”Internetterapi – skal, skal ikke” i Psykolognyt, 14., 2011, s. 18-
20.

 


