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Afgørelse

13. december 2019

Psykolognævnet har vurderet, at der på baggrund af en sag om
overtrædelse af vilkårene for skærpet tilsyn, er grundlag for at rejse en
særskilt tilsynssag om et fagligt påbud og et nyt skærpet tilsyn.
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Psykolognævnet har truffet afgørelse. Sagen er afgjort ved skriftlig
votering.
Resultatet er:
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•

Der er grundlag for at pålægge et tidsbegrænset fagligt påbud for
en periode på to år regnet fra dags dato. Det vil sige frem til og
med den 13. december 2021.
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•

Der er grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn for en periode
på to år regnet fra dags dato. Det vil sige frem til og med den 13.
december 2021.

Det betyder, at du i den pågældende periode er underlagt
Psykolognævnets tilsyn med de betingelser, der fremgår af denne
afgørelse.
Afgørelsen bliver offentliggjort på Psykolognævnets hjemmeside.
På de næste sider kan du læse begrundelse, regler med videre.
Venlig hilsen
Sanne Bager
Psykolognævnets formand
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Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Begrundelse for afgørelsen
Fagligt påbud
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen
Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at pålægge dig et
tidsbegrænset fagligt påbud om efterlevelse af de specifikke faglige
normer
for
udarbejdelse
af
erklæringer,
der
fremgår
af
”Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer
2017” afsnit ”6.1 generelt om erklæringer”.
Det faglige påbud pålægges for en periode på to år regnet fra dags dato.
Det vil sige frem til og med den 13. december 2021. Det faglige påbud
omfatter alle skriftlige opgaver i forbindelse med dit virke som
autoriseret psykolog.
Hvad er afgørende for sagen
Ved vurderingen lægger Psykolognævnet vægt på, at nævnet tidligere
har behandlet seks sager om din faglige virksomhed, hvoraf nævnet har
udtalt kritik i to af sagerne og alvorlig kritik i to af sagerne.
ooo00ooo
Der er udtalt kritik og alvorlig kritik for flere af de samme forhold, uden
at du har rettet op på din praksis.
Psykolognævnet har således gentagne gange udtalt kritik for, at du ved
udarbejdelsen af undersøgelser ikke har været tilstrækkelig neutral i dine
undersøgelser, da du blandt andet ikke har beskrevet udfordringer og
vanskeligheder hos den undersøgte.
Nævnet har også gentagne gange udtalt kritik for det forhold, at
erklæringerne om undersøgelser, du har foretaget, fremstår fagligt tyndt
fundereret, da der ikke er foretaget tilstrækkelige faglige overvejelser.
Vurderinger og konklusioner i erklæringer har ikke været underbyggede,
ligesom alle væsentlige og nødvendige oplysninger fra samtaler,
observationer og testninger ikke fremgår. Der har manglet beskrivelser
samt oplysninger om, hvorpå du bygger dine vurderinger og
konklusioner.
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Psykolognævnet har på den baggrund tidligere truffet afgørelse om
skærpet
tilsyn
i
forhold
til
dit
virke
med
forældrekompetenceundersøgelser. Psykolognævnet har senere truffet
afgørelse om forlængelse af det skærpede tilsyn med yderligere ét år.
ooo00ooo
Psykolognævnet lægger vægt på oplysningerne modtaget den 29.
oktober 2019 og 6. november 2019 om, at du har overtrådt vilkårene for
det
skærpede
tilsyn
ved
at
påbegynde
en
forældrekompetenceundersøgelse førend du har haft indsendt kopi af
opdraget til nævnet.
Ligeledes har du oplyst, at du ikke har udarbejdet og indsendt en
redegørelse for, hvordan du vil undgå at begå de samme fejl, som
nævnet gentagne gange har udtalt kritik for, førend du er påbegyndt
forældrekompetenceundersøgelsen.
Yderligere har du ikke afventet
nævnets svar på opdraget og redegørelsen, inden du er påbegyndt
undersøgelsen.
Psykolognævnet vurderer, at der på grund af gentagen kritisabel
psykologfaglig virksomhed, er grundlag for at pålægge dig et
tidsbegrænset fagligt påbud om ændring af din psykologfaglige
virksomhed, sådan at du efterlever de specifikke faglige normer for
udarbejdelse af skriftligt arbejde.
Psykolognævnet bemærker, at du skal overholde Psykologlovens § 16
om omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer og skriftligt
arbejde.
Det betyder, at du ikke må være partisk ved udarbejdelsen af
erklæringer samt at du skal beskrive vanskeligheder og udfordringer hos
den undersøgte.
Af ”Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede
psykologer 2017” afsnit ”6.1.6.4 Undersøgelsens indhold” fremgår at
”Den autoriserede psykolog skal redegøre for det oplysningsgrundlag,
undersøgelsen er baseret på, for sine faglige overvejelser og for de
vurderinger og konklusioner, psykologen kommer frem til på baggrund af
sin undersøgelse.
Undersøgelsens indhold skal være beskrevet i erklæringen. Det vil sige,
hvilke elementer den autoriserede psykolog har inddraget i sin
undersøgelse, f.eks. samtaler, observationer og tests”.
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Du skal overholde de specifikke faglige normer for udarbejdelse af
erklæringer om, at vurderinger og konklusioner i erklæringer skal være
underbyggede samt at alle væsentlige og nødvendige oplysninger fra
samtaler, observationer og testninger skal fremgå af selve erklæringen.
I vurderingerne skal den autoriserede psykolog forholde sig fagligt til de
beskrivelser, der fremgår i erklæringen. Det skal være tydeligt, hvilke
oplysninger vurderingerne er baseret på, og vurderingerne skal være
underbygget og i overensstemmelse med de beskrivelser, der fremgår af
erklæringen. Afsnittene med vurderinger og konklusioner skal være
tydeligt afskilt fra afsnittene med beskrivelser.
Det betyder, at du skal ændre din praksis, således at du efterlever de
specifikke faglige normer for udarbejdelse af erklæringer, der fremgår af
afsnit ”6.1 generelt om erklæringer” i ”Psykolognævnets vejledende
retningslinjer for autoriserede psykologer 2017”, når du udarbejder
skriftligt arbejde i dit virke som autoriseret psykolog. Retningslinjerne
findes på Psykolognævnets hjemmeside.
Overtrædelse af et fagligt påbud
Psykolognævnet gør opmærksomt på, at du har pligt til at overholde det
faglige påbud. Det betyder, at Psykolognævnet kan fratage dig din
autorisation, hvis du ikke følger det faglige påbud.
Skærpet tilsyn
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen
Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at iværksætte et
skærpet tilsyn for en periode på to år regnet fra dags dato. Det vil sige
frem til og med den 13. december 2021.
Det skærpede tilsyn er i forhold til alt skriftligt arbejde, som du udfører i
dit virke som autoriseret psykolog i perioden.
Derudover skal du i perioden frem til og med den 13. december 2021, én
gang om måneden indsende kopi af dine ordnede optegnelser(journal) i
anonymiseret form.
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Hvad er afgørende for sagen
Ved vurderingen lægger Psykolognævnet vægt på, at du ikke har
efterlevet betingelserne for det skærpede tilsyn iværksat den 14.
december 2018.
Psykolognævnet vurderer, at der på grund af overtrædelsen er behov for
at udvide det skærpede tilsyn til at omfatte alt skriftligt arbejde, som du
udfører i dit virke som autoriseret psykolog.
Vilkårene for det skærpede tilsyn
Det skærpede tilsyn indebærer, at du, når du påtager sig en skriftlig
opgave, skal:
•

sende en kopi af opdraget eller anmodningen, som du har fået, til
Psykolognævnet, inden du går i gang med undersøgelsen eller
arbejdet

•

sende kopi af eventuel korrespondance med opdragsgiver om
undersøgelsen

•

udarbejde og sende en redegørelse til Psykolognævnet for,
hvordan du har tænkt dig at tilrettelægge arbejdet for at undgå,
at du fremover begår de samme fejl, som Psykolognævnet
gentagende gange har udtalt kritik for

•

afvente Psykolognævnets svar, inden du påbegynder arbejdet

•

sende en kopi af det færdige skriftlige stykke arbejde til
Psykolognævnet, når det er afsluttet.

Ovenstående oplysninger skal sendes til Psykolognævnet i anonymiseret
form. Det vil sige, at du skal sende en kopi af det konkrete opdrag eller
anmodning, som du har fået fra opdragsgiver samt eventuel
korrespondance med opdragsgiver med overstregning af de undersøgtes
navne. Du skal desuden sende en kopi af det skriftlige stykke arbejde,
du har sendt til opdragsgiver, med overstregning af de undersøgtes
navne.
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Dertil skal Psykolognævnet bemærke, at hvis nævnet i forbindelse med
det skærpede tilsyn bliver opmærksomt på skriftligt arbejde, der ikke
følger de specifikke faglige normer, der fremgår af afsnit ”6.1 generelt
om erklæringer”, vil nævnet betragte det som en overtrædelse af
vilkårene for det faglige påbud, som du er underlagt.
Psykolognævnet gør opmærksomt på, at du som autoriseret psykolog
har pligt til på begæring af Psykolognævnet at afgive alle oplysninger,
som nævnet vurderer, er nødvendige for gennemførelse af tilsynet og at
medvirke ved tilsyn efter nævnets nærmere anvisninger.
Psykolognævnet bemærker i øvrigt, at du, som led i det skærpede tilsyn,
kan indkaldes til personligt fremmøde for Psykolognævnet, hvis det
vurderes nødvendigt.
Løbende orientering
Du skal desuden én gang om måneden sende en kopi af dine ordnede
optegnelser(journal) i anonymiseret form. Det vil sige uden klienternes
navne og cpr-numre. Du kan eksempelvis overstrege oplysningerne med
navne og cpr-numre ved at udskrive papirerne og derefter tage kopier,
som du sender til os.
Du skal sende de pågældende kopier af dine ordnede optegnelser i et
læsbart format. Det kan f.eks. være i et pdf format.
Første gang du skal indsende en kopi af dine ordnede optegnelser er i
uge 2, 2020. De skal omfatte optegnelser for perioden fra den 13.
december 2019 til den 31. december 2019.
Herefter skal du sende en kopi af din journal i anonymiseret form for en
måned af gangen, inden for den første uge i den efterfølgende måned.
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside
Psykolognævnets afgørelse bliver offentliggjort på nævnets hjemmeside.
Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør med navns nævnelse
afgørelser om fagligt påbud og skærpet tilsyn. Afgørelsen forbliver
offentliggjort i to år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Det vil
sige, at afgørelsen forbliver offentliggjort til og med den 13. december
2021.
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Om Psykolognævnets afgørelse
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.
ooo00ooo
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