02-10-2019: Du skal være opmærksom på, at der er flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være
opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede
psykologer på hjemmesiden.

Autoriseret psykolog
Michael Nissen
Autorisationsnummer: 35141-2177

Afgørelse

4. juli 2019

Psykolognævnet modtog den 26. februar 2019 en henvendelse fra
<****> om dit arbejde med et samtaleforløb med hende i perioden fra
den 22. februar 2018 til den 7. august 2018 samt mailkorrespondance
med hende i perioden fra den 26. juli 2018 til den 8. september 2018.

J.nr. 19-10431

Psykolognævnet har nu afgjort sagen.
Resultatet er:
•

Du har ikke udvist omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde i
den konkrete sag og har i væsentligt omfang tilsidesat dine forpligtelser som autoriseret psykolog.

Det betyder, at vi udtaler alvorlig kritik af dit faglige virke i sagen.
Afgørelsen bliver offentliggjort på Psykolognævnets hjemmeside.
På de næste sider kan du læse begrundelse, regler med videre.

Venlig hilsen
Tina Gehlert Schmidt
Stedfortræder for Psykolognævnets formand

Psykolognævnet
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
www.ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Begrundelse for afgørelsen
Ifølge henvisningen af 12. februar 2018 var klienten blevet henvist til dig
med årsagen: ”Personen der inden det fyldt 18. år har været ofre for
incest eller andre seksuelle overgreb.”
Det fremgår nærmere af henvisningen:
ooo00ooo
Sådan vurderer vi sagen
Psykolognævnet vurderer, at du ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde i den konkrete sag, og at du i væsentligt omfang
har tilsidesat dine forpligtelser som autoriseret psykolog.
Hvad er afgørende for sagen
Manglende journalføring
Ved vurderingen lægger vi vægt på din oplysning i høringssvaret om, at
mailkorrespondancen under behandlingsforløbet var en del af behandlingen og dit metodevalg. Mailkorrespondancen må derfor betragtes som en
del af dit faglige virke.
Vi lægger også vægt på din oplysning om, at du har slettet mailkorrespondancen.
Videre lægger vi vægt på, at du som autoriseret psykolog har pligt til
løbende at føre ordnede optegnelser over dit faglige virke.
Mailkorrespondance med klienten
Det er i henvendelsen oplyst, at der har været en omfattende mailkorrespondance mellem dig og klienten på over 200 mails, hvoraf klienten har
slettet størstedelen, blandt andet efter din anvisning.
Som bilag til henvendelsen er der vedlagt uddrag fra mailkorrespondancen, som vedrører perioden fra den 26. juli 2018 til den 8. september
2018.
Du har i dit høringssvar bekræftet, at du har sendt de pågældende mails
til klienten, herunder de i alt 11 mails sendt i perioden fra den 27. juni
2018 til den 26. juli 2018, mens klienten var i behandling hos dig.
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Du har i dit høringssvar oplyst om baggrunden for mailkorrespondancen,
at du, som følge af klientens bekymring for en forestående ferieperiode
efter den 11. konsultation, tilbød klienten at sende hende øvelser via
mail, og at hun kunne skrive til dig pr. mail, hvis der var noget, hun ikke
forstod. Du har oplyst, at klienten åbnede op i mailkorrespondancen,
som det ikke havde været muligt for hende før, og at det blev et ”metodisk scoop”.
Efter nævnets opfattelse er mailkorrespondance med en klient ikke i sig
selv manglende omhu og samvittighedsfuldhed.
Psykolognævnet vurderer imidlertid, at dine konkrete formuleringer og
udtalelser i mailkorrespondancen fremstår uprofessionelle, ubalancerede
og grænseoverskridende i relation til din klient. Nævnet vurderer også,
at mailkorrespondancen i sin helhed er et udtryk for, at du ikke har formået at bevare en professionel distance til din klient.
Din oplysning om, at klienten ikke svarede dig, hvis du var for professionel i dine formuleringer, og at de pågældende mails er taget ud af en
sammenhæng, ændrer ikke ved vurderingen.
Det er efter nævnets opfattelse tilsidesættelse af dine forpligtelser som
autoriseret psykolog i væsentligt omfang, at du ikke har bevaret en professionel distance til din klient under behandlingsforløbet.
Videre er det nævnets opfattelse, at en autoriseret psykolog bør afbryde
et behandlingsforløb, hvis psykologen ikke er i stand til at opretholde en
professionel relation til en klient.
ooo00ooo
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside
Psykolognævnets afgørelse bliver offentliggjort på nævnets hjemmeside.
Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om alvorlig kritik. Afgørelsen forbliver offentliggjort i 2 år efter den
dato, hvor afgørelsen er truffet. Det vil sige, at afgørelsen forbliver offentliggjort til og med den 4. juli 2021.
Om Psykolognævnets afgørelse
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.
ooo00ooo
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Bemærkninger til dit høringssvar
Dine bemærkninger er i deres helhed inddraget i sagens behandling, men
ændrer ikke ved vores vurdering af, at du har tilsidesat dine forpligtelser
som autoriseret psykolog i væsentligt omfang, og at der derfor er grundlag for at udtale alvorlig kritik af dit faglige virke i den konkrete sag. Vi
henviser til begrundelsen for afgørelsen.
ooo00ooo
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