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VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 15/16K

Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen 13.04.16 og sluttbehandlet
klagen i sitt møte 24.10.16.
Bakgrunn for klagen
Klager beskriver at innklagede psykolog har vært sakkyndig i en sak som gjelder klager,
hennes barn og de to fedrene til hennes barn. Det framgår ikke etter hvilket lovverk sakkyndig
var oppnevnt. Klager viser til to rapporter psykologen har skrevet. Hun hevder at psykologen
satte diagnose på henne – og nevner PTSD som hun mener hun ikke har. Til slutt hevder hun
at psykologen i retten «gikk opp i mitt ansikt og gapet til meg fordi jeg ikke helt forsto hva
som ble sagt».
I klagen henvises det til to rapporter. FER har erfaring med at sakkyndige rapporter som regel
er et nødvendig grunnlag for å følge opp slike saker. FER etterlyste derfor rapportene i brev
av 30.06.2016, men har ikke fått svar.
Psykologen har uoppfordret levert en redegjørelse til FER på bakgrunn av klagen. FER
vurderer at det ikke er riktig å forholde seg til psykologens redegjørelse uten å gi klager
mulighet for tilsvar. Redegjørelsen er derfor ikke tatt med i vurderingen.
De to klagepunktene FER har forholdt seg til er:
1. at psykologen skal ha satt diagnose (PTSD) på klager
2. at psykologen skal ha gått opp i ansiktet til klager og gapet til henne under møte i
retten.
FER har manglende opplysninger om saken. Vi kjenner ikke til psykologens mandat, etter
hvilket lovverk han var sakkyndig, og i hvilken grad han har gitt klager en diagnose uten å ha
grunnlag for dette. Det er ikke uvanlig at klagere opplever seg diagnostisert på sviktende
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grunnlag. Ofte henviser dette til beskrivelser av den ene parten, og til tider forekommer det
også muntlig i et rettsmøte. I og med at vi mangler dokumentasjon på hva som har skjedd, kan
vi ikke kommentere direkte på denne saken. Sakkyndig skal vanligvis ikke stille diagnoser i
en sakkyndigrapport, og hvis det gjøres, skal det være god faglig dokumentasjon. Klager
hevder at psykologer ikke har rett til å stille diagnoser. Det er ikke riktig. Det forventes i en
rekke sammenhenger at psykologer stiller diagnoser. Hvorvidt det ble gjort, og med
utgangspunkt i et konkret mandat i denne saken, har FER ikke opplysninger om.
Det beskrives at psykologen gikk opp i ansiktet på klager i retten på det vi forstår må ha vært
på en ubehagelig måte. Dette er en type handling det erfaringsmessig er vanskelig å følge opp
i en fagetisk sak. Så lenge det har skjedd i retten, må vi regne med at det har vært andre til
stede, og at psykolog har fått en irettesettelse fra dommer eller klagers advokat om han har
oppført seg respektløst.

Saksgang
13.04.16
17.06.16
30.06.16
24.10.16

FER mottok brev fra KK med klage på Psykologforeningens medlem PP, datert
11.04.16.
FER mottok en redegjørelse fra innklaget psykolog. Redegjørelsen er ikke tatt
med i saken.
FER etterspør sakkyndigrapporter, og gir klager en frist på to uker for dette.
FER vurderte henvendelsen i møte.

FERs vurdering og konklusjon
I og med at det ikke foreligger dokumentasjon på klagepunktene, og klagepunktene i seg selv
ikke er brudd på EPNP, finner FER på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen at det
ikke er grunnlag for å si at det er godtgjort brudd.
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.
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