Norsk psykologforening,
Fagetisk råd
Postboks 419 Sentrum
N-0103 OSLO

Fagetisk råd

Klager
Innklaget psykolog

FER sak: 27/16 K

Dato: 14.11.16

VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 27/16K

Fagetisk råd, NPF (FER) mottok klagen 02.08.16 og sluttbehandlet klagen i sitt møte
11.11.16.
Bakgrunn for klagen
Klagen går på at innklagede psykolog har foretatt en nevropsykologisk undersøkelse av klager
i 2011. Nevropsykologen hadde i tillegg til fire timers undersøkelse en gjennomgang av
tilsendte vitnemål og attester vedrørende klager. Klager sier at psykologen kom med
krenkende påstander i rapport til NAV og Fylkesmannen. Psykologen hadde hevdet at klager
hadde prestert fra under middels til middels på skolen, og at man ikke kunne utelukke at han
hadde Aspergers syndrom. Klager stiller seg kritisk til nevropsykologens vurderinger, og
ønsker at psykologen går tilbake på disse. Klager viser til at han i 2011 fikk foretatt MR av
hodet, uten at det ble påvist noe unormalt.
Saksgang
02.08.16
11.11.16

FER mottok brev fra KK med klage på NPFPsykologforeningens-medlem PP.
FER vurderte henvendelsen i møte.

FERs vurdering og konklusjon
Å vurdere den faglige holdbarheten av en psykologs arbeid er utenfor FERs mandat. FER tar
ikke stilling til riktigheten av en psykologs konklusjoner og vurderinger, kun de etiske sidene
ved psykologens arbeid. FERs mandat er å bidra til en vurdering av hvorvidt aktuell psykolog
har gjennomført et arbeid som tilfredsstillerkravene i de etiske prinsippene for nordiske
psykologer (EPNP)
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FER kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på at den innklagede psykologen har
opptrådd på en måte som bryter med de etiske prinsippene for nordiske psykologer. Rådet vil
gjøre oppmerksom på at en MR-undersøkelse ikke nødvendigvis kan bekrefte eller avkrefte
resultatene fra en nevropsykologisk undersøkelse.
På bakgrunn av tilsendt dokumentasjon fra klager har FER gjort følgende vedtak:

Vedtak: 5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
Vedtak fattet av fagetisk råd kan ankes til psykologforeningens ankeutvalg for fagetiske
klagesaker. Jamfør punkt 4.2.5 som kommer inn under saksgang og saksbehandling, påligger
det den ankende part å begrunne hvilke(t) punkt(er) i fagetisk råds konklusjon det ankes på.
Anken sendes Norsk pPsykologforening sammen med fagetisk råd sin konklusjon og øvrige
dokumenter i saken. En anke må være fremmet innen 3 måneder etter at fagetisk råd sin
konklusjon er avgitt.
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