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Afgørelse
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Den 6. juli og 27. august 2020 har Psykolognævnet truffet afgørelse om
henholdsvis alvorlig kritik og kritik vedrørende din udfærdigelse af
journaler.
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Psykolognævnet har efter afgørelsen af den 27. august 2020 modtaget
yderligere journaler.
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Psykolognævnet har nu afgjort sagen for så vidt angår de yderligere
modtagne journaler.

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

Resultatet er:
•

Der er grundlag for at pålægge dig et tidsbegrænset udvidet
fagligt påbud i forhold til dine journaler for en periode frem til den
13. december 2021.

www.ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:

Nævnet har tidligere pålagt dig et udvidet skærpet tilsyn og fagligt påbud
vedrørende dine journaler. Denne afgørelse betyder, at du nu er underlagt
Psykolognævnets tilsyn i forhold til dine journaler med de betingelser, der
fremgår af denne afgørelse. Dog træder denne afgørelse i stedet for
nævnets afgørelse af 6. juli 2020 om fagligt påbud vedrørende dine
journaler. Psykolognævnets afgørelse af 13. december 2019 vedrørende
dine skriftlige arbejder er fortsat gældende indtil den 13. december 2021.
Afgørelsen bliver offentliggjort på Psykolognævnets hjemmeside.

man-fre kl. 9.00-15.00

På de næste sider kan du læse begrundelse, regler med videre.

Venlig hilsen
Sanne Bager
Psykolognævnets formand
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Begrundelse for afgørelsen
Psykolognævnet har den 6. september 2020 modtaget dine klientjournaler
fra dine klientsamtaler udført i august 2020.
Den 4. oktober 2020 har Psykolognævnet modtaget dine klientjournaler fra
dine klientsamtaler udført i september 2020.
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen
Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at pålægge dig et
tidsbegrænset udvidet fagligt påbud om, at dine journaler skal overholde
de krav, der fremgår af bekendtgørelsen om autoriserede psykologers
pligt til at føre ordnede optegnelser.
Psykolognævnet pålægger dig også, at din journal skal indeholde
væsentlige flere oplysninger fra de gennemførte samtaler for at afklare,
hvad der konkret er talt om.
Det faglige påbud pålægges frem til og med den 13. december 2021. Det
faglige påbud omfatter alle journaler, du udfører i forbindelse med dit virke
som autoriseret psykolog.
Sagsforløb
Den 13. december 2019 traf Psykolognævnet afgørelse om at pålægge dig
et fagligt påbud og et skærpet tilsyn frem til den 13. december 2021.
I forbindelse med det skærpede tilsyn skulle du én gang om måneden
indsende en kopi af dine ordnede optegnelser (journal) i anonymiseret
form.
På baggrund af modtagne journaler traf Psykolognævnet den 6. juli 2020
i sagen 20-27045 afgørelse om alvorlig kritik, da du i væsentligt omfang
ikke havde udvist omhu ved udfærdigelsen af dine journaler.
Samme dag traf nævnet endnu en afgørelse om fagligt påbud gældende
frem til den 6. juli 2022 i sagen 20-27046.
På baggrund af modtagne journaler traf nævnet den 27. august 2020
afgørelse om kritik i sagen 20-27046, da du ikke havde udvist omhu ved
udfærdigelsen af dine journaler fra juli måned 2020 modtaget den 1.
august 2020.
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I forbindelse med afgørelsen indskærpede Psykolognævnet, at du skulle
overholde reglerne i bekendtgørelsen om autoriserede psykologers pligt til
at føre ordnede optegnelser.
Psykolognævnet har siden 1. august 2020 modtaget anonymiseret kopi af
dine klientjournaler.
Psykolognævnet har i denne afgørelse lagt særlig vægt på de modtagne
journaler fra september og oktober 2020.
Hvad er afgørende for sagen
Ved vurderingen lægger Psykolognævnet vægt på, at der den 6. juli 2020
er truffet afgørelse om fagligt påbud for dine journaler, og at der den 27.
august 2020 er truffet afgørelse om kritik ved din journalføring.
Ved afgørelsen af den 27. august 2020 er det henstillet over for dig, at
dine fremtidige journaler udover at skulle overholde de vilkår, der fremgår
af afgørelsen om fagligt påbud af den 6. juli 2020, også skal indeholde
væsentligt flere oplysninger fra de gennemførte klientsamtaler.
Psykolognævnet har den 6. september 2020 og den 4. oktober 2020
modtaget yderligere journaler.
Psykolognævnet vurderer, at de modtagne journaler den 6. september
2020 og den 4. oktober 2020 fortsat ikke lever op til kravene.
Psykolognævnet vurderer, at dine ordnede optegnelser ikke overholder
reglerne i bekendtgørelsen om autoriserede psykologers pligt til at føre
ordnede optegnelser og samtidigt med, at der mangler væsentlige
oplysninger fra de gennemførte klientsamtaler.
Da der både mangler oplysninger i henhold til reglerne om autoriserede
psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, og dine beskrivelser fra
samtalerne fortsat er meget kortfattede samt stikordsagtige, er det meget
svært at afklare, hvad der er talt om ved hver samtale.
Det gør, at journalen efter Psykolognævnets vurdering, fortsat ikke er et
fyldestgørende og brugbart arbejdsinstrument.
Psykolognævnet vurderer derfor, at der er grundlag for at pålægge dig et
udvidet fagligt påbud ved din journalføring.

4

Denne afgørelse træder således i stedet for afgørelsen af den 6. juli 2020
om fagligt påbud.
Psykolognævnets afgørelse af den 13. december 2019, med de betingelser
der fremgår af den afgørelse, er dog fortsat gældende.
Vilkårene for det udvidet faglige påbud
Psykolognævnet pålægger dig et tidsbegrænset udvidet fagligt påbud om
ændring af din psykologfaglige virksomhed, sådan at du efterlever kravene
til journalføring, der fremgår af bekendtgørelsen om autoriserede
psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, samtidigt med at din
journal fra hver klientsamtale indeholder væsentlige flere oplysninger.
Det betyder, at du som autoriseret psykolog har pligt til at føre ordnede
optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling. Ved
ordnet optegnelse forstås klientjournal.
Du har pligt til at udfærdige journalerne på en sådan måde, at de kan
forstås af andre psykologer, og journalen kan overdrages til en anden
psykolog uden anden indføring end den, der fremgår af journalen.
Det betyder, at det er nødvendigt, at beskrivelser og gengivelserne fra de
gennemførte samtaler, er meget mere detaljerede og fyldestgørende.
De væsentlige baggrundsoplysninger modtaget af klienten skal angives,
hvis det er relevant for det igangværende behandlingsforløb.
De konkrete oplysninger modtaget af klienten for eksempel i form af
beskrivelsen af barndommen eller sygdomshistorie skal udførligt angives,
hvis det er relevant for det igangværende behandlingsforløb. Uden disse
udførlige beskrivelser vil journalen ikke kunne overdrages til en anden
psykolog, uden anden indføring end det, der fremgår af journalen.
Yderligere skal det fremgå oplyst i indlægget, hvilke strategier du har
anvendt eller iværksat i løbet af samtalen, eller som reaktion på det
oplyste i samtalen.
Der skal udfærdiges én journal for hvert sagsforløb. Optegnelserne i
journalen skal være daterede og optegnelserne skal altid stå i kronologisk
rækkefølge.
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Psykolognævnet kan konstatere, at der ikke udføres én journal for hvert
sagsforløb, ligesom dine optegnelser ikke altid er daterede.
Af § 3 i bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre
ordnede optegnelser fremgår, at hver journal skal indeholde oplysninger
om:
”1) Klientens navn, alder og bopæl.
2) Årsagen til klientens henvendelse, herunder om klienten er henvist.
3) Foretagne psykologiske undersøgelser, vurderinger og råmateriale.
4) Iværksat psykologisk rådgivning og behandling.
5) Hvilke oplysninger, der er givet til klienten om den psykologiske
rådgivning, undersøgelse eller behandling.
6) Hvem der har foretaget den psykologiske rådgivning, undersøgelse
eller behandling.
7) Opdraget, såfremt der foreligger et sådant.
8) Samtykke, såfremt den autoriserede psykolog har indhentet et sådant
i forbindelse med den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller
behandling, f.eks. fra klientens forældremyndighedsindehaver.
9) Oplysninger, som den autoriserede psykolog har modtaget, indhentet
eller videregivet i forbindelse med den psykologiske rådgivning,
undersøgelse eller behandling.
10) Eventuel anbefaling af kontakt til sundhedsvæsenet m.v.”
Du har dog ved indsendelse til Psykolognævnet fortsat pligt til at
anonymisere journalen. Det betyder, at du har pligt til at anonymisere din
klients navn, adresse og andre oplysninger ved indsendelsen.
Det skal stadigt være muligt at skelne journalerne fra hinanden med
sigende overskrifter.
Psykolognævnet kan konstatere, at du ikke altid giver dine journaler
sigende overskrifter, således at det er muligt at skelne de forskellige
journalindlæg fra hinanden.
Overtrædelse af et fagligt påbud
Denne afgørelse om et udvidet fagligt påbud er truffet efter at
Psykolognævnet har konstateret, at du ikke har overholdt det faglige
påbud udstedt den 6. juli 2020, eller har justeret din praksis for
journalføring efter afgørelsen om kritik den 27. august 2020.
Psykolognævnet gør dig opmærksom på, at du har pligt til at overholde
det udvidede faglige påbud.
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Det betyder, at Psykolognævnet kan fratage dig din autorisation, hvis du
for fremtiden ikke udfærdiger dine klientjournaler i henhold til de vilkår,
der fremgår af denne afgørelse om det udvidede faglige påbud ved
journaler.
Ophævelse af et fagligt påbud
Psykolognævnet skal ophæve et fagligt påbud, når påbuddet er opfyldt
eller ikke længere er relevant.
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside
Psykolognævnets afgørelse bliver offentliggjort på nævnets hjemmeside.
Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør med navns nævnelse
afgørelser om faglige påbud.
Afgørelsen forbliver offentliggjort i to år efter den dato, hvor afgørelsen er
truffet. Det vil sige, at afgørelsen forbliver offentliggjort til og med den 15.
december 2022.
Om Psykolognævnets afgørelse
Psykolognævnets afgørelser er endelige, og den kan derfor ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.
Om reglerne
I dette afsnit beskrives de regler, som Psykolognævnet har afgjort deres
afgørelse efter.
Psykolognævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret psykolog om
ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet finder, at psykologen
har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.
Psykolognævnet skal i afgørelsen om påbud anføre de forhold, der
begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog pålægges at rette
op på.
En autoriseret psykolog kan fratages
pågældende overtræder et påbud.

sin

autorisation,

hvis

den

Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om fagligt
påbud. Afgørelsen forbliver offentliggjort i 2 år.
Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om nævnets
afgørelse, hvori nævnet har givet et påbud.

7

Autoriserede psykologer skal desuden føre ordnede optegnelser over deres
virksomhed og opbevare optegnelserne i mindst 5 år.
Autoriserede psykologer har pligt til at føre ordnede optegnelser for
psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling. Ved ordnet
optegnelse forstås klientjournal.
Den autoriserede psykolog skal føre én journal for hvert sagsforløb.
Optegnelser i journalen skal dateres og optegnelserne skal stå i
kronologisk rækkefølge.
Optegnelserne skal umiddelbart kunne forstås af fagfæller. Optegnelserne
skal så vidt muligt kunne forstås af den klient, optegnelserne vedrører.
Af journalen skal der fremgå detaljerede, dybdegående og fyldestgørende
beskrivelser samt gengivelserne fra den gennemførte samtale.
I journalen skal der redegøres for, hvad der er talt om ved samtalen,
ligesom dine vurderinger på baggrund af samtalen skal fremgå.
Det skal fremgå af indlægget i journalen, hvilke bevidsthedsændrede
strategier, der er anvendt eller iværksat i løbet af samtalen, eller som
reaktion på det oplyste i samtalen.
En journal skal efter § 3 i bekendtgørelse om autoriseret psykologers pligt
til at gøre ordnede optegnelser indeholde de oplistede oplysninger.
Oplysninger i sagen
Psykolognævnet har afgjort sagen ud fra:
•

Afgørelse om fagligt påbud for journaler af den 6. juli 2020

•

Afgørelse om kritik for journaler af den 27. august 2020

•

Klientjournaler for klientsamtaler for perioden august 2020 modtaget
den 6. september 2020

•

Klientjournaler for klientsamtaler for perioden september 2020
modtaget den 4. oktober 2020.
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Regler
Her er de regler, Psykolognævnet har afgjort din sag efter.
Love og bekendtgørelser
Lov om psykologer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af den 24. januar 2018:
•

§ 2 a, stk. 1 om at Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede
psykologers faglige virksomhed

•

§ 2 e, stk. 1, om at nævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret
psykolog om ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet
finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel
faglig virksomhed

•

§ 2, e, stk. 3. om at nævnet i afgørelsen om påbud skal anføre de
forhold, der begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog
pålægges at rette op på

•

§ 3, stk. 2, om at en autoriseret psykolog kan fratages sin
autorisation, hvis den pågældende overtræder et påbud

•

§ 11 b, stk. 1, nr. 1 om offentliggørelse af nævnsafgørelser

•

§ 11 b, stk. 3 om offentliggørelse i 2 år

•

§ 14, stk. 1 om journaliseringspligten

•

§ 21 a. om pligten til at orientere Styrelsen om Patientsikkerhed

Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014:
•

§ 28 om videregivelse af fortrolige oplysninger.

Bekendtgørelse om autoriserede psykologer pligt til at føre ordende
optegnelser, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 16. maj 2018:
•

§ 1, stk. 1 om autoriseret psykologer forpligtelse til at føre ordnede
optegnelser

•

§ 1, stk. 2 om klientjournaler

•

§ 2, stk. 1 om én journal for hvert sagsforløb

•

§ 2, stk. 5 om at optegnelserne skal kunne forstås
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•

§ 3, nr. 1-10, om hvad en journal skal indeholde

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde
ordlyd på www.retsinformation.dk.

Orientering om afgørelsen er sendt til:
Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 21 a i psykologloven
Efter psykologlovens § 21 a skal Psykolognævnet orientere Styrelsen for
Patientsikkerhed om afgørelser om en autoriseret psykolog, der virker i
sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udstedt faglige påbud, jf. § 2 e.
Det er Psykolognævnet vurdering, at du som selvstændig praktiserende
autoriseret psykolog kan påtage dig arbejdsopgaver, der udføres til brug
inden for sundhedsvæsenet, og at nævnet derfor har pligt til at orientere
Styrelsen for Patientsikkerhed om nævnets afgørelse om udstedelse af
faglige påbud.
Psykolognævnet orienterer derfor Styrelsen for Patientsikkerhed om, at
nærværende afgørelse er truffet.
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Lovuddrag
Lov om psykologer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af den 24.
januar 2018
§ 2 a. Psykolognævnet fører tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af
autoriserede psykologer, og med autoriserede psykologers egnethed til
udøvelse af erhvervet.
Stk. 2. (…)
Stk. 3. (…)
Stk. 4. (…)
§ 2 e. Psykolognævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret psykolog
om ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet finder, at
psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.
Stk. 2. (…)
Stk. 3. Psykolognævnet skal i afgørelsen om påbud efter stk. 1 og 2 anføre
de forhold, der begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog
pålægges at rette op på.
Stk. 4. (…)
§ 3. (…)
Stk. 2. En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis den
pågældende overtræder et påbud udstedt i medfør af § 2 e.
Stk. 3. (…)
§ 11 b. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelse om
1) (…)
2) (…)
3) fagligt påbud, jf. § 2 e, stk. 1.
Stk. 2. (…)
Stk. 3. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 1 og 3, forbliver
offentliggjorte i 2 år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet.
Stk. 4. (…)
§ 14. Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres
virksomhed.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år.
Stk. 3 (…)
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§ 21 a. Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om
afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog, der virker i
sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udtalt alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2,
iværksat skærpet tilsyn, jf. § 2 d, givet et påbud, jf. § 2 e, eller midlertidigt
eller endeligt frataget autorisation, jf. §§ 3 og 5.
Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april
2014:
§
28.
For
videregivelse
af
oplysninger
om
enkeltpersoner
(personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i
§ 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling
af personoplysninger, jf. denne lovs § 1, stk. 3.
Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1,
må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når
1) (…),
2) (…), eller
3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for
myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal
træffe.
Bekendtgørelse om autoriserede psykologer pligt til at føre
ordende optegnelser, jf. bekendtgørelse nr. 495 af 16. maj 2018:
§ 1. Autoriserede psykologer er forpligtede til at føre ordnede optegnelser
for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling. Den autoriserede
psykolog er ansvarlig for indholdet af sine optegnelser.
Stk. 2. Ved en ordnet optegnelse forstås en klientjournal, hvori indgår
optegnelser om klienten og klientens rådgivnings- og behandlingsforløb.
Stk. 3. (…)
§ 2. Den autoriserede psykolog skal føre én journal for hvert sagsforløb.
Stk. 2. Optegnelserne skal føres i forbindelse med eller snarest muligt efter
kontakten med klienten. Den autoriserede psykolog skal datere
optegnelser i journalen. Optegnelserne skal stå i kronologisk rækkefølge i
journalen.
Stk. 3. (…)
Stk. 3 (…)
Stk. 5. Optegnelserne skal umiddelbart kunne forstås af fagfæller.
Optegnelserne skal så vidt muligt kunne forstås af den klient,
optegnelserne vedrører.
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§ 3. En journal skal indeholde oplysninger om:
1) Klientens navn, alder og bopæl.
2) Årsagen til klientens henvendelse, herunder om klienten er henvist.
3) Foretagne psykologiske undersøgelser, vurderinger og råmateriale.
4) Iværksat psykologisk rådgivning og behandling.
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5) Hvilke oplysninger, der er givet til klienten om den psykologiske
rådgivning, undersøgelse eller behandling.
6) Hvem der har foretaget den psykologiske rådgivning, undersøgelse
eller behandling.
7) Opdraget, såfremt der foreligger et sådant.
8) Samtykke, såfremt den autoriserede psykolog har indhentet et sådant
i forbindelse med den psykologiske
rådgivning, undersøgelse eller behandling, f.eks. fra klientens
forældremyndighedsindehaver.
9) Oplysninger, som den autoriserede psykolog har modtaget, indhentet
eller videregivet i forbindelse
med den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling.
10) Eventuel anbefaling af kontakt til sundhedsvæsenet m.v.
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