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Psykologfagligt Selskab
for Supervision
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I et herligt samarbejde mellem
Psykologfagligt selskab for supervision og DPSP
indkaldes hermed alle psykologkolleger til Fyraftensmøde
Tid: 14.6.2018 kl. 17.00 – 20.00
Sted: Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense C

Den nye Psykologlov og dennes betydning
for dit psykologfaglige virke og for alle former for ydelser
herunder som behandler, rådgiver, supervisor og konsulent
Fagligt oplæg og efterfølgende dialog med
advokat Susanne Borch, EMBOLEX Advokater
Folketinget vedtog en ny lovgivning for psykologer i februar 2017, og loven har været gældende fra
d. 01.07. 2017. Advokat cand. jur. Susanne Borch vil fortælle om den nye Psykologlov, og hvilke
jurdiske og etiske opmærksomhedspunkter den nye lov giver anledning til i forhold til bl.a.
psykologernes virke som supervisor og konsulent, men også alment for alle dine ydelser og dit virke
som psykolog. Susanne underviser på Københavns Universitet og CBS i bl.a. professionslovgivning,
og vi er meget glade for, at hun vil komme og oplyse os og reflektere sammen med os om betydning
af vores nye lovgrundlag for vores psykologfaglige virke.
Susanne vil først gennemgå, hvordan den nye Psykologlov egentlig skal læses (suppleringslov til
den eksisterende lov) – dels på linjerne og dels imellem linjerne:
 Hvilken betydning har det, at vi som professionsområde har vores egen lovgivning?
 Hvorfor er det sådan for de gamle embeder?
 Hvordan matcher Psykologloven ligestillede lovgivninger som f.eks. Lægeloven og Loven for
jurister?
 Hvordan forstås en ”klient” i denne lovgivning – gælder det også dem, man arbejder med i
ikke-behandlingsmæssige sammenhænge f.eks. ved konsulentarbejde og i virke som
supervisor?
 Hvad er det man politisk ønsker at signalere etisk og juridisk med den lovtekst og i den måde
Psykolognævnet nu fagligt er sammensat på, som loven nu er vedtaget med?

Herefter vil Susanne Borch lægge op til dialog omkring de temaer/dilemmaer/afklaring af tvivl, som
deltagerne gerne på forhånd har bedt om, at hun forholder sig specifikt til. Deltagerne kan stille
spørgsmål til alle juridiske/etiske emner af betydning bl.a. for de typiske behandlingsopgaver,
rådgivningsopgaver, undersøgelsesopgaver, konsulent og supervisoropgaver, som psykologerne
har, både i forbindelse med organisatorisk arbejde, arbejde med supervision af andre faggrupper,
supervision af andre psykologer før og efter Autorisationsforløb, på specialistuddannelserne, i
supervisionsgrupper, som psykologer selv organiserer rundt omkring i landet med hinanden,
supervisionsopgaver for offentlige og private arbejdspladser samt ledersupervision.
Hvilke dilemmaer og udfordringer oplever vi psykologer typisk opstår bl.a. i vores konsultative
arbejde og supervisionsarbejde og øvrige ydelser, og som vi gerne vil kende de juridiske rammer for
og konsekvenser af i og med den nye lov?
Det kan f.eks. være temaer som nedenfor men også en række andre temaer – alle dine spørgsmål
er velkomne!
 Hvem kan egentlig klage over psykologers ydelser, herunder rådgivning og
supervisionsarbejde?
 Hvad kan det anbefales, at rådgiveren, behandleren, supervisor/konsulenten gør for at sikre
sin egen retsstilling i forhold til bl.a. de udvidede beføjelser for brugerne af psykologfaglige
ydelser til at klage til Autorisationsnævnet?
 Hvad kan det nye Disciplinærnævnet sanktionere, og hvordan forholder og forbereder
psykologen sig til det?
 Hvilke rettigheder, pligter, opgaver og ansvarsfelter er det en god ide at have lavet en skriftlig
kontrakt om, før man går i gang med enhver form for psykologfaglig ydelse, herunder med et
konsultativt arbejde eller et supervisionsforløb, så man er godt rustet til en evt. klage sidenhen
som psykolog?
 Hvordan forholder psykologen sig til øget fokus på Patientsikkerhed, og hvad bør psykologen
her være opmærksom på at gøre, så psykologens retsstilling også tilgodeses i en evt.
klagesag?
 Hvilke andre sanktionsbeføjelser skal psykologen være særlig opmærksom på i den nye lov,
især når man arbejder med andre professionelle, herunder både private og offentlige
organisationer, med medarbejdere henholdsvis ledere?
 Hvad kan det anbefales, at psykologerne gør for at sikre sig i en evt. klagesammenhæng ved
bl.a. at kunne dokumentere deres virke i f.eks. behandlingsopgaver, rådgivningsydelser,
supervisionsopgaver og konsultative opgaver?
 Hvad er god/tilstrækkelig dokumentation af ens psykologfaglige ydelse set i et juridisk
perspektiv?
For at kvalificere dialogen, så må deltagerne rigtig gerne på forhånd sende ønsker om temaer,
dilemmaer man gerne ønsker belyst eller situationer fra det virkelige liv (uden persondata!) til
Susanne i forvejen, så hun kan forberede sig på at kunne svare generelt eller specifikt på de
forskellige temaer. Man skriver sine spørgsmål direkte til: Advokat Susanne Borch på mail:
sb@embolex.dk og send gerne din mail under navnet: Psykologloven foråret 2018 i Odense
Tilmelding: Deltagelse i arrangementet forudsætter forudgående tilmelding af hensyn til den
praktiske planlægning, men er ellers GRATIS for medlemmer af DPSP og Psykologfagligt selskab
for supervision, mens deltagere, som ikke er medlemmer af DPSP eller PSFS, betaler et
adgangsgebyr på 150.00 kr kontant ved ankomsten. Max deltagerantal er 50. Du tilmelder dig ved
at sende en mail med navn, medlemsnr. og, hvorvidt du er medlem af DPSP eller PSFS til formand
for PSFS Benedicte Schilling, mail bs@schillingcts.com gerne senest 1. juni 2018.

