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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 5. april 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 351 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

 

Spørgsmål nr. 351: 

”Vil ministeren redegøre for, om det er lovligt for kommunerne at bruge 

uautoriserede psykologer til udarbejdelse af 

forældrekompetenceundersøgelser, herunder om det er muligt at lave en 

særlig autorisationsordning til sikring af kvaliteten af det arbejde, som 

psykologer laver i forældrekompetenceundersøgelser?” 

 

Svar:  

Efter servicelovens § 50 stk. 5, 4. pkt., er det et krav, at en psykologisk 

undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren skal foretages af en 

autoriseret psykolog. Derfor er det ikke lovligt at benytte uautoriserede 

psykologer til disse undersøgelser. Det gælder også, hvis et barn skal 

undersøges af en psykolog som led i den børnefaglige undersøgelse.  

 

Det er naturligvis vigtigt, at vi sikrer, at sagsbehandlingen er af god kvalitet, så 

børn får den hjælp, de har brug for. Jeg skal oplyse om, at der allerede findes 

en autorisation for psykologer, der sikrer kvaliteten, og at de er underlagt tilsyn. 

Det er desuden kommunernes ansvar at vælge egnede autoriserede 

psykologer til at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser. Deri ligger det 

naturligvis implicit, at den pågældende psykolog skal have de nødvendige 

faglige kompetencer til at udføre denne opgave.  

 

Kommunerne skal have råderum til at foretage saglig sagsbehandling og 

konkret vurdering af, hvilken autoriseret psykolog der er egnet i den 

pågældende sag. Jeg forventer naturligvis at de også forholder sig til 

spørgsmålet om, hvorvidt vedkommende har den nødvendige faglighed.  

 

Kommunerne kan i den forbindelse orientere sig i Socialstyrelsens nye 

retningslinjer om valg psykolog i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 

forældrekompetenceundersøgelser”. Her fremgår det, at undersøgelserne bør 

gennemføres af psykologer, der har et solidt kendskab til familiedynamik, 

familiepsykologi, udviklingspsykologi, tilknytningsteori og psykopatologi, og 

som kan sikre et fokus på afdækning af forældrenes ressourcer og 

udviklingspotentiale. Det fremgår også, at undersøgelserne bør foretages af 

psykologer med undersøgelseserfaring samt erfaring med at gennemføre 

børneundersøgelser. Hvis der er særlige problemstillinger om barnet, bør 

socialrådgiveren også tilstræbe, at den psykolog, der vælges til at gennemføre 
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undersøgelsen, har kompetencer i forhold til de særlige problemstillinger. 

Derudover fremgår det af retningslinjerne, at kommunen også bør undersøge, 

om forældrene har særlige ønsker eller præferencer i forhold til valg af 

psykolog og have det med i overvejelserne omkring valg af psykolog. 

 

Afslutningsvist vil jeg oplyse, at det er muligt at lave en særlig 

autorisationsordning til psykologer, der skal foretage en 

forældrekompetenceundersøgelse. Men det vil først og fremmest kræve en 

særskilt finansiering med varige midler. Imidlertid risikerer vi med sådan en 

ordning at fastlægge nogle objektive krav, som kan ramme skævt, når det 

kommer til at vurdere, hvilken psykolog, der er bedst egnet i en pågældende 

sag. Derfor mener jeg, at vi med de nuværende regler om konkrete vurderinger 

fra sag til sag, i højere grad kan sikre, at der vælges de bedst egnede 

psykologer til forældrekompetenceundersøgelser i de konkrete sager.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
 
 


