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Afgørelse

6. juli 2020

Psykolognævnet har som led i et skærpet tilsyn modtaget kopi af dine
ordnede optegnelser (journaler) i anonymiseret form.

J.nr. 20-27045
Psykolognævnet

Psykolognævnet har vurderet dine journaler på et møde den 16. juni 2020.
Psykolognævnet har nu afgjort sagen.

Ankestyrelsen

Resultatet er:

Tel +45 3341 1200

•

Du har ikke udvist omhu ved udfærdigelsen af dine journaler.

7998 Statsservice

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

Det betyder, at Psykolognævnet udtaler alvorlig kritik ved udfærdigelsen
af dine journaler, da du i væsentligt omfang ikke har levet op til dine
forpligtelser som autoriseret psykolog

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

Afgørelsen bliver offentliggjort på Psykolognævnets hjemmeside. På
Åbningstid:

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

Venlig hilsen
Sanne Bager
Psykolognævnets formand

man-fre kl. 9.00-15.00

Begrundelse for afgørelsen
Psykolognævnet har den 13. december 2019 truffet afgørelse om et fagligt
påbud og skærpet tilsyn.
Psykolognævnet har som led i det skærpede tilsyn modtaget løbende kopi af
dine journaler den 7. januar 2020, den 2. februar 2020, 3. marts 2020,
4. april 2020, 4. maj 2020 og den 2. juni.
Journalerne modtaget den 7. januar 2020 og den 2. februar 2020 er
udarbejdet således, at de er anonymiserede, men dog med klientens initialer
anført. Af journalerne fremgår oplysninger om datoer for hvert indlæg,
henvendelse- eller henvisningsårsag og de samtaler, der er udført.
Psykolognævnet observerer ved journalerne modtaget den 3. marts 2020
for første gang en ændring i din måde at føre journal på.
Journalerne modtaget den 3. marts 2020, 4. april 2020 og den 4. maj 2020
er kortere og mere fragmenterede. Hver klients journaler er ikke længere
udført i et selvstændigt dokument, ligesom der mangler oplysninger om
initialer, datoer for indlæg, henvendelses- eller henvisningsårsag,
oplysninger fra samtalen samt andre helt grundlæggende oplysninger.
Journalerne modtaget den 4. maj 2020 er så mangelfulde, at de ikke kan
bruges til at danne sig et overblik over dine klientforløb. Psykolognævnet
blev derfor den 26. maj 2020 nødsaget til at anmode dig om en begrundelse
for din ændrede måde at føre journaler på. Psykolognævnet har modtaget
dit svar herom den 26. maj 2020.
Journaler modtaget den 2. juni 2020, er på ny udført i et selvstændigt
dokument, med datoer for indlæg, henvendelses- eller henvisningsårsag og
med oplysninger fra den gennemførte samtale. Der mangler i disse journaler
dog fortsat helt grundlæggende oplysninger.
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen
Psykolognævnet vurderer, at du ikke har udvist omhu ved udfærdigelsen af
dine ordnede optegnelser (journaler), og at du har derfor ikke levet op til
dine forpligtelser som autoriseret psykolog.
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Hvad er afgørende for sagen
Psykolognævnet vurderer, at der er flere alvorlige mangler i dine
klientjournaler.
Psykolognævnet lægger vægt på, at der ikke er ensartethed i din måde at
føre journaler på, og at de modtagne klientjournaler er svingende i både
udførelse, indhold og kvalitet.
Psykolognævnet lægger også vægt på, at der ikke altid er ført én journal
for hvert klientsagsforløb, ligesom indlæggene i journalerne ikke altid er
daterede.
Ligeledes mangler der i journalerne ofte en årsag til henvendelsen,
herunder oplysninger om, hvorvidt klienten er henvist.
Dertil mangler der i journalerne generelt oplysninger om foretagne
psykologiske undersøgelser, vurderinger og råmateriale, ligesom der ingen
oplysninger fremgår om den af dig iværksatte psykologiske rådgivning,
undersøgelse og behandling.
Yderligere mangler der oplysninger om samtykke og oplysninger, du har
modtaget, indhentet eller videregivet i forbindelse med den psykologiske
rådgivning, undersøgelse eller behandling samt eventuel anbefaling af
kontakt til sundhedsvæsenet m.v.
De udførte journaler er dermed så mangelfulde, at de hverken vil kunne
forstås af andre psykologer eller den klient, som optegnelsen vedrører,
hvilket er en grundlæggende betingelse, når der føres klientjournaler.
De indsendte journaler er efter Psykolognævnets vurdering ikke et
brugbart arbejdsinstrument.
Af den årsag vurderer Psykolognævnet, at der er grundlag for at udtale
alvorlig kritik af dit virke som autoriseret psykolog i forbindelse med
udfærdigelse af journaler.
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 to år efter
den dato, hvor afgørelsen er truffet. Det vil sige, at afgørelsen forbliver
offentliggjort til og med den 6. juli 2022.
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Om Psykolognævnets afgørelse
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.
Om reglerne
Efter reglerne skal en autoriseret psykolog
samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sit virke.

udvise

omhu

og

En autoriseret psykolog skal føre ordnede optegnelser over sin virksomhed.
Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om alvorlig
kritik.
Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om nævnets
afgørelse, hvori nævnet træffer afgørelse om alvorlig kritik.
En autoriseret psykolog 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. Den
autoriserede psykolog skal datere optegnelser i journalen, 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.
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.
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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Bemærkninger til dit svar
[.…]
Resten af afgørelsen er undtaget

5

