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VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 33/16K

Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen 05.10.16 og sluttbehandlet
klagen i sitt møte 27.02.17.
Bakgrunn for klagen
Klagen er utformet i to korte skriv, med delvis likelydende innhold. Klagen omhandler slik
FER oppfatter det innklagedes rolle som sakkyndig psykolog i foreldretvistsak, der klager er
far og part i saken.
Klagen omfatter tre forhold:
1. Innklagedes tilråding knyttet til samværsordning.
2. Innklagedes fremgangsmåte i møte, ved innhenting av kontaktinformasjon til en av
partene (mor) i tvistesaken.
3. Klager ber FER om å slette psykologen fra «registeret».
Saken ble behandlet av rådets faste medlemmer:
Svanhild Mellingen, Espen Walstad, Maria L. Norheim, Jørgen Flor og Lisa Stokkeland.
Saksgang
05.10.16
27.02.17

FER mottok klagen fra KK med klage på Psykologforeningens medlem PP,
datert hhv 05.10.16 og 03.10.16.
FER vurderte henvendelsen i møte.
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Vedr. Innklagedes tilråding knyttet til samværsordning.
FER tar ikke stilling til riktigheten av sakkyndige rapporters konklusjoner, vurderinger eller
rettens vedtak – kun de etiske sidene ved psykologens arbeide. FER har forståelse for at saker
om foreldreomsorg og samværsordninger er belastende for partene, og at i slike saker vil
faglige vurderinger og uttalelser kunne oppleves som krenkende, dette uten at det
nødvendigvis foreligger brudd på etiske prinsipper for nordiske psykologer (EPNP). FER kan
ikke se at det i klagen fremkommer informasjon om at innklagede har handlet i strid med
disse.
Vedr. Innklagedes fremgangsmåte i møte, ved innhenting av kontaktinformasjon til en av
partene (mor) i foreldretvistsaken.
FER forstår det slik at psykologen har bedt om telefonnummeret til den andre parten i
foreldretvistsaken, og at psykologen har bedt om å få denne informasjonen elektronisk
framfor muntlig. Det fremkommer i klagen uklart hvor denne hendelsen fant sted, da det i et
av klageskrivene refereres til «klasserommet» og i det andre klageskrivet til «rettssalen». FER
vurderer at det er psykologens rett til selv å avgjøre i hvilket format han vil innhente
kontaktinformasjon, og at dette ikke medfører brudd på EPNP.
Vedrørende anmodning om å slette psykologen fra «registeret», ligger det ikke i FER sitt
mandat å kunne slette psykologer fra noen register.
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 Psykologforening 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.

Med hilsen
Fagetisk råd
Norsk psykologforening
Svanhild Mellingen, leder

for leder Tove Beate Pedersen, sekretær FER

Kopi:

Sentralstyret NPF, v/president Tor Levin Hofgaard

