
Til 
Dansk Psykolog Forening 
Bjerregaards Sidevej 4 
2500 Valby 

Att: Bestyrelsen 

Vedr. autorisation. 

Kobenhavn 30.12 .1994 

Jeg fremsender hermed kopi af min skrivelse til Psykologncevnet vedr. min autorisationsansflg
ning fra l.maj 1993 . Og jeg rna anmode om en udtalelse, idet Autorisationsncevnet - som pro
blemet ogsa er relateret til - idag er nedlagt . 

Med venlig hilsen 

lA'vJk ~ .c_L,l0~ 
Cand.psych. Kalle Birck-;'vladsen 

Bragesgade 18, I th 
2200 K0benhavn N 

31-81.37.88 



Dansk Psykolog Forening 

Cand.psych. Kalle Birch-Madsen 
Bragesgade 18, l.th. 
2200 K0behnhavn N 

Den 11-0 1-199 5 

Krere Kalle Birch-Madsen! 

Tak for din redeg0relse om din sag med Foreningens autoriationsnrevn. Som du skriver blev 
Autorisationsnrevnet nedlagt pa Generalforsamlingen i 1994, fordi psykologloven var tradt i 
kraft og erstattede Foreningens autorisationsgcdkendelse. 

Psykolognrevnet, der nu forestar autorisationerne af psykologer, er en offentlig institution, 
som fungerer uafhrengigt af Dansk Psykolog F orening. F oreningen kan derfor heller ikke 
pavirke nrevnets afg0relser. Det har derfor hel1er ingen betydning for din autorisation, 

hverken hvad Foreningens nedlagte Autorisationsnrevn har ment om din ans0gning eller 
hvad Foreningens betyrelse mener i dag. 

Jeg vi! derfor anbefale, at du blot s0ger om autorisation hos Psykolognrevnet ligesom alle 
andre psykologer. 

Jeg tilbagesender derfor dine papirer. 

Har du nogen spmgsmal, er du meget velkomrnen til at ringe. 

Dansk Psykolog Forening 
Bjerregdrds Sidevej 4 
2500 Valby 

Telefon 3 1 16 33 55 
Telefax 36 44 08 55 
Postgiro 6 03 04 08 



Til 
Psykolognrevnet 
Socialministeriet 
Slotsholmsgade 6 
1216 K0behavn K. 

Att: Sekretariat et. 

Ved1·. autorisation. 

Kobenhavn 30.12 .1 994 

Jeg fremsender hermed yderligere komrnemarer til min autorisationsans0gning, op rindeligt 
indsendt d. 1. maj 1993 til Autorisationsna;vnet i Psykologforeningen; og hvor der blev svaret 
herpa d.l9. maj 1993 v/ Kuno S0rensen. 

At mine komrnentarer f0rst komrner sa sent omhandler t1ere fo rhold, men isrer at jeg f0 rst nu 
er pa h0jde med den stedmoderlige - og for mig at se ufaglige - behandling, som min autorisa
tionsans0gning syntes at vrere l0bet ind i. Det omhandler endvidere en tilsyneladende sammen
blanding af faglige og fagforeningsmressige interesser fra Psykologf oreningens Autorisations
mevn, pa f0 rstes bekostning. Der er argumenteret nrermere for dette i det vedlagte papir 
"Vedr. autorisation: Dokumemarion afen praksis II" af30.12 . 1994. 

Jeg synes i fmste omgang, at det problem, der er rejst, er et anliggende mellem Autorisarions
nrevnet i Psykologf oreningen og undenegnede. Men da Autorisationsnrevnet er nedlagt, sa 
vrelger jeg at fremsende mine kommentarer til Psykolognrevnet, samtidig med at jeg fremsen
der denne henvendelse til Psykologforeningens bestyrelse, med anmodning om en udtalelse. 

Med venlig hilsen 

~ ~cR·UUd~ 
Cand.psych. Kalle Birck-Madsen 

Bragesgade 18, I th 
2200 K0benhavn N 

31-81.37.88 



Socialministeriet 

Kallc Birck-Madsen 
Bragesgade 18, 1. th 
2200 K0benhavn N 

Sociolministerief 
Deportemenfef 

20. januar 1995 
PSYKOLOGN!EVNET 
J.nr.: 35141-1970 
kkn 

Psykologmevnets sekretariat har modtaget diverse materiale fra Dem ved 
brev af 30. december 1994. 

Da dette materiale, som De ogsa selv skriver ikke vedr0rer Psykolog
mevnet, men Dansk Psykolog Forening, retumeres det hermed. 

Holmans Kanal 22 
1 060 K"benhavn K 

Med venlig hilsen 

\\~~~~~ 
Karen Knudsen 

Teleton: 33 92 93 00 
Telefax: 33 93 2518 

X.400: C=dk; O=dk400; p=sm; 
O=SOCialministeriet. ou=sm; 
S=SOCiolminlsferief; i=sm 


