
 

 

28. maj 2013 
 

Til Professionsudvalget 
 

Forslag til retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser 
Vi fremsender hermed til Professionsudvalget i overensstemmelse med kommissoriet forslag til 
retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser samt referenceliste over forskning og ef-
fektundersøgelser på området. Vi er glade for, at der er sat fokus på området, da der er et stort 
udækket behov for sikring af kvalitet og etik. Da arbejdsgruppen hermed har opfyldt kommissori-
et med frist senest 1. juni 2013, betragter vi arbejdsgruppen som nedlagt. 
 
Vi har i sammenhæng med arbejdet med de egentlige retningslinjer drøftet forskellige forhold i 
relation til internetbaseret psykologisk virksomhed og den stadig hastigere teknologiske udvik-
ling. En udvikling der giver nye muligheder såvel jobmæssigt som ift. udredning, behandling, su-
pervision samt ansvar og ledelse heraf i såvel offentlig som privat sammenhæng, men også giver 
store udfordringer og dilemmaer. 
 
Så vidt vi ved, er der i DP centralt ikke noget egentligt udvalg eller gruppe, der favner den tekno-
logiske udvikling og de nye muligheder for psykologer, herunder eksempelvis internetpsykiatri og 
levering af psykologiske ydelser på forskellige teknologiske platforme over distancer. Vi vil derfor 
gerne foreslå, at der etableres et permanent udvalg i DP, der får særlig ekspertise inden for tek-
nologi i relation til professionsudøvelse som psykolog, og som kan fungere som rådgiver overfor 
bestyrelsen og andre i DP. 
 
Udvalget kan eksempelvis få til opgave: 
- at udarbejde vejledninger i relation til retningslinjerne, hvor der ses behov for det, 
- at udfærdige et standarddokument til patientoplysning om opbevaring af data, journalpligt, ud-
levering til retssag etc., som kan lægges på DP’s hjemmeside. 
- at følge behovet for kurser og bidrage med beskrivelse og udarbejdelse af kurser, 
- at yde bidrag til at internetpsykiatri bliver en psykologfaglig kerneydelse ledet af psykologer, 
- at udgøre et konsultativt organ, som DP’s bestyrelse og øvrige organer, herunder SPU, samt eks-
terne som eksempelvis Psykolognævnet kan høre i emner om, hvordan anvendelsen af internet-
tet og moderne teknologi spiller ind ift. udredning, intervention og supervision, samt yde rådgiv-
ning i hvordan anvendelsen kan godkendes,  
- at undersøge problemstillinger ifm. web-baserede psykologiske ydelser (eks. Skype), og 
- at være behjælpelig når der begynder at komme mere offentlig, mediemæssig og anden inte-
resse for området. 
 
Hvis et permanent udvalg ikke kan blive til noget, vil vi foreslå, at opgaverne bliver løst af allerede 
eksisterende organer, eller hvad foreningen finder mest hensigtsmæssigt kan lade sig gøre. 
 
 
Med venlig hilsen 
Arbejdsgruppen om internetbaserede psykologiske ydelser 


