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Afgørelse
Psykolognævnet traf den 13. december 2019 afgørelse om et udvidet
skærpet tilsyn med alt skriftligt arbejde, du foretager som autoriseret
psykolog i en periode på to år, som gælder til og med den 13. december
2021.
Nævnet har på nuværende tidspunkt modtaget oplysninger fra dig om, at
du har udfærdiget to psykologerklæringer, uden af give nævnet
oplysninger herom i overensstemmelse med det udvidede skærpede
tilsyn.
Psykolognævnet har nu afgjort sagen.
Resultatet er:
•

Der er grundlag for at forlænge perioden for det udvidede skærpede
tilsyn med dit virke som autoriseret psykolog. Det betyder, at
afgørelsen af den 13. december 2019 stadig gælder, men at du skal
overholde vilkårene for det udvidede skærpede tilsyn til og med den
31. marts 2022.

Det betyder, at du ikke har levet op til dine forpligtelser som følge af det
udvidede skærpede tilsyn.
På de næste sider kan du læse begrundelse, regler med videre.
Venlig hilsen
Sanne Bager
Formanden for Psykolognævnet
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Begrundelse for afgørelsen
Sådan vurderer vi sagen
Psykolognævnet vurderer, at du har overtrådt det udvidede skærpede
tilsyn med dit virke som autoriseret psykolog.
Nævnet vurderer også, at der er grundlag for at forlænge perioden for det
udvidede skærpede tilsyn.
Hvad er afgørende for sagen
Psykolognævnet har den 3. maj 2021 modtaget oplysninger fra dig i form
af journaler og to psykologvurderinger.
Ved vurderingen af, at der er grundlag for at forlænge perioden for det
udvidede skærpede tilsyn lægger nævnet vægt på, at du har overtrådt det
udvidede skærpede tilsyn med alt skriftligt arbejde, som du fører i dit virke
som autoriseret psykolog.
Nævnet lægger også vægt på, at du i dit høringssvar modtaget den 12.
maj 2021 erkender overtrædelsen af det udvidede skærpede tilsyn.
[…]
Hvad betyder nævnets afgørelse for dig
Psykolognævnets afgørelse af dags dato betyder, at afgørelsen af den 13.
december 2019 fortsat gælder, dog er perioden for, at du skal opfylde
vilkårene for det udvidede skærpede tilsyn og indsende kopi af dine
ordnede optegnelser, forlænget til og med den 31. marts 2022.
Det betyder, at du, hver gang du bliver anmodet om et skriftligt stykke
arbejde, som du vælger at påtage dig, skal du stadig opfylde alle de fem
nedenstående punkter, før du går i gang med det arbejde, du er anmodet
om:
1) sende en kopi af opdraget eller anmodningen, som du har fået, til
Psykolognævnet, inden du går i gang med undersøgelsen eller
arbejdet.
2) sende kopi af eventuel korrespondance med opdragsgiver om
undersøgelsen.
3) udarbejde og sende en redegørelse til Psykolognævnet for, hvordan
du har tænkt dig at tilrettelægge arbejdet for at undgå, at du
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fremover begår de samme fejl, som Psykolognævnet gentagende
gange har udtalt kritik for.
4) afvente Psykolognævnets svar, inden du påbegynder arbejdet.
5) 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. Det indebærer også, at du skal sende en kopi af det skriftlige
stykke arbejde, du har sendt til opdragsgiver, med overstregning af de
undersøgtes navne.
Psykolognævnet skal i den forbindelse gøre dig opmærksom 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.
Hvad er formålet med det udvidede skærpede tilsyn
Formålet med, at Psykolognævnet iværksætter et skærpet tilsyn over for
dig som autoriseret psykolog, er at du ændrer en kritisabel adfærd ved at
overholde de vilkår, nævnet har bestemt for det skærpede tilsyn i
forbindelse med alt skriftligt arbejde, du udarbejder i dit virke som
autoriseret psykolog.
Det er af hensyn til klientsikkerheden vigtigt, at en autoriseret psykolog
udviser omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed under udøvelse af sit
virke som autoriseret psykolog, herunder i forbindelse med den autoriseret
psykologs skriftlige virke.
Nævnet bemærker, at du i dit høringssvar af den 13. maj 2021 erkender
at have overtrådt ”retningslinjerne”, som du har fået af Psykolognævnet
ved tidligere skrivelser.
Nævnet indskærper, at der med udvidede skærpede tilsyn ikke er tale om
retningslinjer for dit arbejde. Der er tale om specifikke krav til netop alt
skriftligt arbejde, som du udfærdiger som autorisereret psykolog. Disse
specifikke krav til dig skyldes, at nævnet tidligere har udtalt kritik af det
skriftlige arbejde, du har udfærdiget som autoriseret psykolog. Nævnet
har således tidligere vurderet, at du gentagne gange ikke overholder
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reglerne, som gælder for dig som autoriseret psykolog, når du udfærdiger
skriftligt arbejde som fx erklæringer om psykologiske vurderinger i
forbindelse med forskellige typer undersøgelser af større eller mindre
omfang.
Konsekvenserne ved overtrædelse af det udvidede skærpede tilsyn
Du gøres opmærksom på, at hvis nævnet i forbindelse med det udvidede
skærpede tilsyn bliver opmærksom på, at du har udfærdiget skriftligt
arbejde, der ikke er i overensstemmelse med nævnets praksis og
vejledende retningslinjer for autoriseret psykologer 2017, vil nævnet
kunne inddrage sådanne oplysninger i vurderingen af, om du overtræder
vilkårene for det faglige påbud, som du er underlagt. Vi henviser til din
anden sag i Psykolognævnet med journalnummer 19-52821.
Psykolognævnet skal i øvrigt gøre dig opmærksom på, at du i forbindelse
med det skærpede tilsyn har mulighed for personligt fremmøde for
Psykolognævnet.
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside
Psykolognævnets afgørelse af dags dato bliver offentliggjort på nævnets
hjemmeside. Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør med navns
nævnelse afgørelser om skærpet tilsyn.
Afgørelsen af dags dato forbliver offentliggjort i perioden, hvor det
udvidede skærpede tilsyn er gældende. Det vil sige, at afgørelsen forbliver
offentliggjort til og med den 31. marts 2022.
Om Psykolognævnets afgørelse
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.
Om reglerne
Efter reglerne er autoriserede psykologer forpligtet til på begæring af
Psykolognævnet at afgive alle oplysninger, som nævnet finder er
nødvendige for gennemførelse af tilsynet og at medvirke ved tilsyn efter
nævnets nærmere anvisninger.
Ifølge reglerne kan Psykolognævnet forlænge en fastsat periode for et
iværksat skærpet tilsyn med en autoriseret psykolog, hvis nævnet
vurderer, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig
virksomhed.
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Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om skærpet
tilsyn.
Bemærkninger til dit høringssvar
Dine bemærkninger er i deres helhed inddraget i sagens behandling, men
ændrer ikke ved Psykolognævnets i sagen. Nævnet henviser til
begrundelsen for afgørelsen.
Oplysninger i sagen
Psykolognævnet har afgjort sagen ud fra:
•

Oplysninger fra dig som led i det skærpede tilsyn af den 3. maj 2021
i form af journaler for april 2021, Vurdering – [opdragsgiver 1]
dateret 1. september 2021, og psykolog vurdering – [opdragsgiver
2] dateret 1. september 2021.

•

Dit høringssvar af den 13. maj 2021.

Regler
Her er de regler, Psykolognævnet har afgjort din sag efter.
Love og bekendtgørelser
Lov om psykologer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 1. juli 2021:
•

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

•

§ 2 b, stk. 1 om at autoriserede psykologer er forpligtet til på
begæring af nævnet at udlevere alle oplysninger, som nævnet
finder er nødvendige for gennemførelse af tilsynet

•

§ 2 d om iværksættelse af skærpet tilsyn og forlængelse af
perioden

•

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

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

§ 28 om videregivelse af fortrolige oplysninger.

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde
ordlyd på www.retsinformation.dk.
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Orientering om afgørelsen er sendt til:
[opdragsgiver 1] og [opdragsgiver 2] om den offentliggjorte afgørelse.
Efter forvaltningslovens § 28, stk. 2, nr. 3 kan en forvaltningsmyndighed
videregive oplysninger om enkeltpersoner af fortrolig karakter til en anden
forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af
væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse,
myndigheden skal træffe.
Det er Psykolognævnet vurdering, at [opdragsgiver 1] og [opdragsgiver 2]
begge har anmodet dig om at udføre en psykologvurdering, der kan få
betydning for henholdsvis en sag i [opdragsgiver 1] og en sag i [opdragsgiver
2].
Psykolognævnet orienterer derfor begge [opdragsgiver 1 og 2] om
afgørelsen, der er truffet dags dato.
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Lovuddrag

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr.
433 af 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) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,
2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen
skal videregives, eller
3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for
myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.
Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik og
informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, indvilger
i, at oplysningen videregives.
Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.
Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig
kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 2.
Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (Psykologloven)
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. Psykolognævnet kan som led i tilsynet optage sager til behandling
som følge af en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs
virksomhed, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for
at rejse en tilsynssag.
Stk. 3. Psykolognævnet kan endvidere som led i tilsynet af egen drift
optage sager til behandling, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt
grundlag for at rejse en tilsynssag.
Stk. 4. Psykolognævnet kan afvise at iværksætte en tilsynssag på
baggrund af en henvendelse om en autoriseret psykologs virksomhed, jf.
stk. 2, når sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger
mere end 5 år forud for det tidspunkt, hvor nævnet modtager
henvendelsen.
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§ 2 b. Autoriserede psykologer er forpligtede til på begæring af
Psykolognævnet at afgive alle oplysninger, som nævnet finder er
nødvendige for gennemførelse af tilsynet, og at medvirke ved tilsyn efter
nævnets nærmere anvisninger.
Stk. 2. Psykolognævnet kan anmode arbejdsgivere for autoriserede
psykologer om at afgive oplysninger, som nævnet finder er nødvendige
for gennemførelse af nævnets tilsyn.
§ 2 c. Psykolognævnet kan i en konkret tilsynssag træffe afgørelse om at
udtale kritik, hvis en autoriseret psykolog har tilsidesat eller ikke levet op
til sine forpligtelser efter kapitel 2.
Stk. 2. Har den autoriserede psykolog i væsentligt omfang tilsidesat eller
ikke levet op til sine forpligtelser efter kapitel 2, kan Psykolognævnet
træffe afgørelse om at udtale alvorlig kritik.
Stk. 3. Psykolognævnet skal i sager, hvor nævnet efter stk. 1 eller 2
udtaler kritik eller alvorlig kritik, supplerende udtale sig om kritikkens
betydning for det arbejde, som sagen omhandler.
§ 2 d. Psykolognævnet kan for en fastsat periode, der kan forlænges af
nævnet, iværksætte skærpet tilsyn med en autoriseret psykolog, såfremt
nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel
faglig virksomhed.
§ 11 b. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om
1) alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2,
2) skærpet tilsyn, jf. § 2 d, og
3) fagligt påbud, jf. § 2 e, stk. 1.
Stk. 2. Der kan ved offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske offentliggørelse
af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.
Stk. 3. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 1 og 3, forbliver
offentliggjorte i 2 år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Afgørelser,
der offentliggøres efter stk. 1, nr. 2, forbliver offentliggjorte indtil udløbet
af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.
Stk. 4. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om
periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.
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