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 Afgørelse 
 
Psykolognævnet har som led i en afgørelse om skærpet tilsyn truffet den 
13. december 2019, løbende modtaget kopi af dine ordnede optegnelser 
(journaler). 

 
Psykolognævnet har den 6. juli 2020 truffet afgørelse om alvorlig kritik af 
dit virke ved udfærdigelse af journaler. 

 
Psykolognævnet har på baggrund af afgørelsen om alvorlig kritik truffet 
yderligere en afgørelse. 

 
Resultatet er: 

 
• 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 6. juli 2022. 

 
Det betyder, at du nu yderligere er underlagt Psykolognævnets tilsyn i 
forhold til dine journaler med de betingelser, der fremgår af denne 
afgørelse. 

 
Psykolognævnets afgørelse af den 13. december 2019, med de 
betingelser der fremgår af den afgørelse, er fortsat gældende. 
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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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Begrundelse for afgørelsen 

 
Sådan vurderer Psykolognævnet sagen 
Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at pålægge dig et 
tidsbegrænset fagligt påbud om, at dine journaler skal overholde de krav, 
der fremgår af bekendtgørelsen om autoriserede psykologer pligt til at føre 
ordnede optegnelser. 
 
Det faglige påbud pålægges for en periode på to år regnet fra dags dato. 
Det vil sige frem til og med den 6. juli 2022. Det faglige påbud omfatter 
alle journaler, du udfører i forbindelse med dit virke som autoriseret 
psykolog. 

 
Hvad er afgørende for sagen 
Ved vurderingen lægger Psykolognævnet vægt på, at nævnet den 6. juli 
2020 har udtalt alvorlig kritik af dit faglige virke i forbindelse med 
udfærdigelsen af dine ordnede optegnelser (journaler). 

 
Psykolognævnet lægger vægt på, at der er så alvorlige mangler i dine 
journaler, at de hverken kan forstås af andre psykologer eller den klient, 
som optegnelsen vedrører. 

 
De indsendte journaler er efter Psykolognævnets vurdering ikke et 
brugbart arbejdsinstrument. 

 
Psykolognævnet vurderer derfor, at der på grund af alvorlig kritisabel 
psykologfaglig virksomhed, er grundlag for at pålægge dig et 
tidsbegrænset fagligt påbud om ændring af din psykologfaglige 
virksomhed, sådan at du efterlever kravene til journalføring, der fremgår 
af bekendtgørelsen om autoriserede psykologer pligt til at føre ordnede 
optegnelser. 
 
Det betyder, at du som autoriseret psykolog har pligt til at føre ordnede 
optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling. Ved 
ordnet optegnelse forstås klientjournal. 
 
Du har pligt til at udfærdige journalerne på en sådan måde, at de kan 
forstås af andre psykologer, og journalen kan overdrages til en anden 
psykolog uden anden indføring end den, der fremgår af journalen. 
 
Dertil har du pligt til at føre journalen på en sådan måde, at de så vidt 
muligt kan forstås af den klient, som optegnelserne vedrører. 
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Der skal udfærdiges én journal for hvert sagsforløb. Optegnelserne i 
journalen skal være daterede og optegnelserne skal stå i kronologisk 
rækkefølge. 

 
Af § 3 i bekendtgørelsen fremgår yderligere, at 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. 

 
Psykolognævnet har den 13. december 2019 truffet afgørelse om, at du 
løbende skal indsende en kopi af din journal én gang om måneden i 
anonymiseret form. Afgørelsen af den 13. december 2020 er fortsat 
gældende. 
 
Når du fremover løbende indsender dine journaler forventes det, at de 
overholder de anførte krav. 
 
Psykolognævnet gør opmærksom på, at der af journalen skal fremgå 
oplysninger om klientens navn, alder og bopæl. Du har ved indsendelsen 
pligt til at anonymisere journalen. Det betyder, at du har pligt til at 
anonymisere din klients navn, adresse og andre oplysninger ved 
indsendelsen. 
 
Dog skal det stadigt være muligt at skelne journalerne fra hinanden ved, 
at der for eksempel af journalens overskrift fremgår oplysninger om 
klientens køn, alder og henvendelsesårsag. 
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Ophævelse af et fagligt påbud 
Psykolognævnet skal ophæve et fagligt påbud, når påbuddet er opfyldt 
eller ikke længere er relevant. 

 
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. 

 
Om Psykolognævnets afgørelse 
Psykolognævnets afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed. 

 
Om offentliggørelse på Psykolognævnets hjemmeside 
Psykolognævnets afgørelse bliver offentliggjort på nævnets hjemmeside. 
Det følger af reglerne, at nævnet offentliggør med navns nævnelse 
afgørelser om faglige påbud. 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. 

 
Om reglerne 
Psykolognævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret psykolog om 
ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet finder, at psykologen 
har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed. 

 
Psykolognævnet skal i afgørelsen om påbud anføre de forhold, der 
begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog pålægges at rette 
op på. 

 
En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis den 
pågældende overtræder et påbud. 

 
Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om fagligt 
påbud. 

 
Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om nævnets 
afgørelse, hvori nævnet har givet et påbud. 

 
En autoriseret psykolog skal føre ordnede optegnelser over sin 
virksomhed. 
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Autoriserede psykologer 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. 
Optegnelser i journalen skal dateres 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. 
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. 

 
 
[.…] 
Resten  af afgørelsen er undtaget 
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