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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 20. december 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 206 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 206: 

”Hvordan vil ministeren sikre, at en patient eller en klient altid ved, at den psykolog, 

som vedkommende konsulterer, er autoriseret eller ej?” 

Svar: 

Psykologloven indeholder ikke bestemmelser, der regulerer, hvilke oplysninger en 

psykolog skal give, når en evt. kommende patient eller klient kontakter psykologen. 

Det fremgår derimod af psykologloven, at man alene må anvende titlen psykolog, hvis 

man ved en højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi 

eller dermed ligestillet eksamen. Ligeledes fremgår det af loven, at man alene må an-

vende titlen autoriseret psykolog, hvis man er meddelt en autorisation af Psykolog-

nævnet. Det er strafbart uberettiget at anvende disse titler. 

Uddannede psykologer, der ikke er meddelt en autorisation, vil således alene kunne 

anvende titlen psykolog, mens psykologer, der er meddelt en autorisation, må forven-

tes at anvende titlen autoriseret psykolog i deres virke. 

Det vil således i udgangspunktet kunne udledes af psykologens titel, om der er tale om 

en psykolog, der er autoriseret, hvortil kommer, at den pågældende psykolog selvfølge-

lig kan afkræves oplysninger om dette.  

Jeg skal bemærke, at den kommende afdækning af mulighederne for at indføre en 

eventuel sundhedsfaglig autorisation af psykologer også er afstedkommet af, at men-

nesker, der har brug for hjælp fra en psykolog, ikke nødvendigvis kan forholde sig til 

spørgsmålet om autorisation. Jeg ser derfor også af den grund frem til, at vi nu får 

kigget nærmere på, hvordan vi kan skabe et system, der i højere grad kan sikre og be-

skytte de mennesker, der står i en psykisk sårbar situation. 
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