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Afgørelse 
 
Psykolognævnet har i afgørelse af dags dato i vurderet, at der er 
grundlag for at udtale alvorlig kritik af dit virke i fire sager. 
 
På den baggrund vurderer nævnet, at der er grundlag for at iværksætte 
et skærpet tilsyn med din faglige virksomhed. 
 
Det skærpede tilsyn iværksættes for en periode på seks måneder fra i 
dag. Det vil sige til og med den 17. maj 2023. 
 
På de næste sider kan du læse begrundelse, regler med videre. 
 
Venlig hilsen 
 
Vivi Sønderskov Møller 
Stedfortræder for formanden for Psykolognævnet 
 
  

17. november 2022 
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Begrundelse for afgørelsen 
 
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen 
Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at iværksætte et 
skærpet tilsyn med dit faglige virke for en periode på seks måneder fra 
dags dato.  
 
Det vil sige frem til og med den 17. maj 2023. 
 
Hvad er afgørende for sagen 
Ved vurderingen lægger Psykolognævnet vægt på, at nævnet dags dato 
har udtalt alvorlig kritik for manglende omhu, samvittighedsfuldhed og 
uhildethed, og for at du i væsentligt omfang ikke har levet op til dine 
forpligtelser som autoriseret psykolog i fire sager.  
 
Vilkårene for det skærpede tilsyn 
Det skærpede tilsyn indebærer, at du skal sende en kopi af alt det 
skriftlige arbejde, du påtager dig at udfærdige i din egenskab af 
privatpraktiserende psykolog i perioden fra dags dato til den 17. maj 
2023. 
 
Du skal sende kopien af det skriftlige arbejde, når arbejdet er afsluttet. 
Det vil sige, at eventuelt skriftligt arbejde, som du påtager dig i perioden 
for det skærpede tilsyn, men først færdiggør efter periodens udløb, også 
skal indsendes. Det skriftlige virke skal indsendes på det tidspunkt, hvor 
det er afsluttet. Det vil sige, at hvis det skriftlige virke er en 
undersøgelse, der skal gennemgås med de undersøgte, skal det først 
indsendes, når gennemgang har fundet sted. Hvis arbejdet bliver 
afbrudt, inden du kan færdiggøre den opgave, du er blevet bedt om at 
udføre, skal du sende det skriftlige virke, du måtte have udfærdiget i 
sagen.  
 
Du skal samtidig sende kopi af den journal, du har ført om det konkrete 
arbejde.  
 
Du skal sende en kopi af journalen i oprindelig format. Det vil sige, at du 
ikke skal overføre dine journalnotater til et andet dokument eller 
indsætte dem i dit svar til nævnet. Du skal heller ikke sende eventuelle 
foreløbige interne arbejdsnoter, men alene en kopi af den endelige 
journal. 
  
Det skærpede tilsyn pågår i seks måneder og omfatter alle de opgaver 
om skriftligt arbejde, som du påtager dig i din egenskab af 
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privatpraktiserende psykolog i perioden fra dags dato og frem til den 17. 
maj 2023.  
 
Du skal sende det skriftlige arbejde løbende, efterhånden som du 
færdiggør det. 
 
Praktisk om indsendelsen af skriftligt arbejde  
Du skal sende kopi af det skriftlige virke og journalerne i anonymiseret 
form. 
 
Det vil sige, at du skal undtage klienternes eller de undersøgtes navne, 
bopæle og cpr-numre.  
 
Anonymisering kan eksempelvis ske ved at udskrive papirerne, 
overstrege oplysningerne med navne, bopæle og cpr-numre og derefter 
tage kopier, som du sender til Psykolognævnet.  
 
Psykolognævnet beder om at få kopierne i et læsbart format, f.eks. i pdf-
format.  
 
De kan med fordel sendes via den sikre online kontaktformular, som du 
finder på nævnets hjemmeside www.ast.dk eller ved at trykket på linket: 
Psykolognævnets kontaktformular  
 
Du bedes oplyse sagens j.nr. 22-44668, når du sender post til 
Psykolognævnet i forbindelse med det skærpede tilsyn. 
 
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside  
Psykolognævnets afgørelse bliver offentliggjort på nævnets hjemmeside.  
Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør afgørelser om skærpet 
tilsyn med navns nævnelse.  
 
Afgørelsen forbliver offentliggjort til og med den dato, hvor det skærpede 
tilsyn udløber. Det vil sige, at afgørelsen forbliver offentliggjort til og 
med den 17. maj 2023.  
 
Om Psykolognævnets afgørelse  
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed.  
 
Om reglerne  
Efter reglerne kan Psykolognævnet for en fastsat periode, der kan 
forlænges af nævnet, iværksætte skærpet tilsyn med en autoriseret 

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/kontaktformular-til-psykolognaevnet
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psykolog, såfremt nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller 
gentagen kritisabel faglig virksomhed.  
 
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. 
 
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 b, stk. 1, om autoriserede psykologers afgivelse af 
oplysninger til nævnet  
 

• § 2 d om skærpet tilsyn  
 
Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde 
ordlyd på www.retsinformation.dk. 
 
  

http://www.retsinformation.dk/
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Lovuddrag 
 

Lov om psykologer m.v. (psykologloven), senest bekendtgjort 
ved lovbekendtgørelse nr. 1534 af 1. juli 2021 

 
§ 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. (…) 
 
§ 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. 
 
 
 


