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VEDR.: FAGETISK KLAGESAK  12/16K 
 
 

Fagetisk råd, Norsk psykologforening (FER) mottok klagen 31.03.16 og sluttbehandlet klagen 

i sitt møte 26.09.16.  

FER vil innledningsvis beklage at det har tatt så lang tid før klagen ble behandlet. Årsaken har 

vært stor sakspågang.  

 

Bakgrunn for klagen 
Klager i saken er far i en sak om samvær for hans og tidligere ektefelles felles barn. Klagen 

går på at klager er misfornøyd med innklagede psykologs arbeid som sakkyndig i saken om 

samvær.  

 

I klagen beskrives samværskonflikten med ekskonen. Klager mener at den sakkyndige har 

bidratt til uenighet og konflikt mellom partene. Klager referer i denne sammenheng til 

spørsmål som ble stilt, og til beskrivelse av mimikk, kroppsspråk og tonefall. Klager sier han 

hadde en opplevelse av at den sakkyndige ikke hadde det ønskete fokus; nemlig å bidra til 

samvær mellom far og barn. Han referer til samtaler der han opplevde seg lurt inn på feil 

agenda. Klager mener at innklagede psykolog hadde mange ubekreftede negative holdninger 

til ham selv, barnets opphold i utlandet, og til gjenopptagelse av samvær. Klager sier han 

opplever at den sakkyndige ikke har gjort et godt og ærlig forsøk på å få til et samvær mellom 

far og barn. Det refereres i klagen til samtaler og til avtaler som ble inngått, men ikke fulgt 

opp. Klager hevder at den andre parten (barnets mor) lyger og manipulerer, og at det burde 

den sakkyndige ha sett.  

 

Avslutningsvis sier klager at han mener at den sakkyndiges konklusjon ikke var til barnets 

beste. Han sier at dommer i saken hadde beklaget at det ikke ble noe samvær, men at han 

måtte respektere den sakkyndiges konklusjon.  

 

I klagen refereres det til rapporter fra BUP og barneverntjeneste. Disse er ikke vedlagt klagen.  
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Saksgang  
 
31.03.16 FER mottok brev fra klager med klage på Psykologforeningens-medlem PP, 

datert 26.03.16 

06.06.16          FER tilskrev innklagede psykolog med opplysning om at klagen var mottatt  

26.09.16 FER vurderte henvendelsen i møte. 

  
 
FERs vurdering og konklusjon 
Å vurdere holdbarhet av en sakkyndig psykologs arbeid er utenfor FERs mandat. FER tar ikke 

stilling til riktigheten av den sakkyndige psykologens konklusjoner, vurderinger eller rettens 

vedtak – kun de etiske sidene ved psykologens arbeide. FER sitt mandat er å bidra til en 

vurdering av hvorvidt aktuell psykolog har gjennomført et arbeid som tilfredsstiller kravene i 

de etiske prinsipper for nordiske psykologer (EPNP).» 

 

I klagen beskriver klager en opplevelse av å ikke bli møtt på sin forståelse av hva som skulle 

være fokus for den sakkyndiges arbeid (samvær far- barn). Klager stiller seg kritisk til den 

sakkyndiges holdninger og kompetanse når det gjelder å vurdere barnets beste. FER tar ikke 

stilling til spørsmål om kompetanse, da det faller utenfor FERs mandat. Når det gjelder 

beskrivelser av uttalelser og spørsmål som er formidlet muntlig, gester, kroppsspråk eller 

annet som kan gi et inntrykk av negative holdninger, er dette noe som vanskelig kan 

etterprøves i en klage. FER kan derfor ikke ta stilling til disse klagepunktene.  

 

En rettsprosess er ment som middel til at partene får fremme sitt syn og evt. fremme kritikk av 

eventuelle svakheter i den sakkyndiges arbeid, og til å balansere inntrykket som er grunnlag 

for rettens beslutning. Det er deretter rettens oppgave å komme fram til en konklusjon.  

 

På bakgrunn av innholdet i klagen 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 

Gisken Holst, leder 

 



 

for leder Tove Beate Pedersen, sekretær FER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  Sentralstyret NPF, v/president Tor Levin Hofgaard 

 


