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FAGETISK KLAGESAK – KONKLUSJON UTEN KONTRADIKSJON
Klager:
Innklaget psykolog:
Norsk psykologforening (NPF), Fagetisk råd (FER) mottok klagen 30.11.18 og sluttbehandlet
klagen i sitt møte 25.03.19.
BAKGRUNN FOR KLAGEN:
Innklagede psykolog har utført et oppdrag for Fylkesnemda. Psykologens mandat var å utrede
omsorgsbehov hos to mindreårige barn, deres tilknytning til fosterhjemmet, og videre
konsekvenser for barna ved en eventuell tilbakeføring til foreldrenes omsorg, herunder om
foreldrene var i stand til å ivareta omsorgen for barna. Klager er far til barna.
I sitt brev til FER skriver klager innledningsvis at innklagede psykolog ikke er en god lytter,
og at det da lett blir feil og respektløst. Klager skriver at rapporten inneholder faktafeil, at
psykologen er partisk og ikke nøytral, og at hun ikke har tatt hensyn til religion, kultur, mat
og etnisitet, og at hun har lav kompetanse på området. Klager mener videre at rapporten
inneholder en sammenblanding av fakta og vurderinger.
I det videre listes opp innsigelser mot innholdet i rapporten, med henvisning til de sidene det
gjelder (til sammen 27).
Vedlagt klagen er den sakkyndige rapporten i sin helhet. FER har gått gjennom klagen og den
sakkyndige rapporten.

Saken ble behandlet av rådets faste medlemmer.
SAKSGANG:
30.11.18
FER mottok brev fra klager med klage på NPF-medlem, datert 17.11.18.
25.03.19
FER vurderte henvendelsen i møte.
FERS VURDERING OG KONKLUSJON:
Fagetisk råd, Norsk Psykologforening, Kirkegata 2, Postboks 419 Sentrum, N-0103 Oslo
Org.nr. 970 168 419. Tlf. +47 23 10 31 30. Telefaks +47 22 42 42 92. E-post: npfpost@psykologforeningen.no
Bankgiro nr. 8380.08.71932. www.psykologforeningen.no

Slik FER forstår klagen, mener klager at rapporten inneholder mange faktafeil, og han gir
uttrykk for å være uenig i mye av informasjonen som psykologen beskriver å ha innhentet fra
komparenter og rapporter.
FER hverken skal eller kan gjennomgå utredninger med tanke på å vurdere holdbarhet av det
som beskrives. FERs 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). FER har forståelse for at saker om foreldreomsorg er belastende for partene, at de
involverte kan være uenige i konklusjonene som trekkes, og at i slike saker vil faglige
vurderinger/uttalelser kunne oppleves som krenkende, dette uten at det nødvendigvis
foreligger brudd på EPNP. Gjennom behandling av saker i Fylkesnemnda forventes det at
partene får fremme sitt syn og evt. fremme kritikk av eventuelle svakheter i rapporter, og til å
balansere inntrykket som er grunnlag for nemndas beslutning.
FER har lest gjennom den sakkyndige rapporten, med formål å vurdere hvorvidt det foreligger
brudd på EPNP. Rapporten er omfattende og grundig. Psykologen redegjør for sitt mandat og
for arbeidet som er utført. Den skriftlige fremstillingen vurderes å være nøytral i
formuleringene. Vi finner at innklagede har svart på mandatet og at rapporten er balansert i
sin beskrivelse og vurdering av foreldrenes omsorgskompetanse.

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 4.2.4 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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