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Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)
Dansk Psykolog Forening takker for det tilsendte materiale samt muligheden for at afgive høringssvar.

Nærværende høringssvar forholder sig til ændringen af sundhedsloven med henblik på bedre brug af
helbredsoplysninger. DP forholder sig specifikt til psykologers behov for dokumentation af erfaringer og
kompetenceudvikling på lige fod med læger, tandlæger og jordemødre, men undlader derudover at
forholde sig til ændringsforslagets resterende punkter.

Bemærkninger til pkt. 3 og 9. Indhentning af oplysninger til brug for evaluering af egen indsats eller som
dokumentation for erhvervede kvalifikationer, jf. den foreslåede § 42 d, stk. 2, nr. 1
Med specialpsykologuddannelsen fra 2010 kan psykologerne nu indgå i et uddannelsesforløb til
specialpsykolog på samme vis som læger indgår i uddannelsesforløb til at blive speciallæger. I forbindelse
med uddannelsen er det nødvendigt, at psykologer kan drøfte den konkrete behandling med deres vejleder
og de skal kunne dokumentere deres erfaringer og kvalifikationer som led i uddannelsen.
Dette er desværre ikke altid muligt på lovlig vis ud fra gældende lov. Hvis psykologer skal kunne leve op til
de krav, der følger af uddannelsen til specialpsykolog, er det derfor nødvendigt, at psykologer også bliver
omfattet af den nye bestemmelse i § 42 d, stk. 2, nr. 1. Desuden har de mere erfarne psykologer det
samme behov for læring og kompetenceudvikling som læger, tandlæger og jordemødre.
Derfor er det Dansk Psykolog Forenings opfordring, at psykologer bliver omfattet af den nye § 42 d, stk. 2,
nr. 1.

Øvrige betragtninger om psykologers status som sundhedspersoner
I forlængelse af ovenstående opfordring vil DP gerne pointere det generelle forhold, at psykologer er
sundhedspersoner i sundhedslovens forstand, når de udfører sundhedsfagligt arbejde. Det er imidlertid

ikke altid klart i den daglige praksis psykologer oplever i sundhedsvæsenet. DP mener derfor, at det er
vigtigt, at det fremgår tydeligt af sundhedsloven, at psykologer også er omfattet af begrebet
sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven.
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