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Oslo, 27. august 2019

FAGETISK ANKESAK 2019-8: VEDTAKSPROTOKOLL
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) har den 12.06.2019 sluttbehandlet ankesak 2019-08.
Anken gjelder klagesak 05/19k, der X klaget inn psykolog Y i brev av 11.12.18 og 19.12.18..
Klagesaken ble avsluttet i Fagetisk råd 28.01.19 med følgende vedtak:
[5.1.1.2] Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
X har anket dette vedtaket i brev av 19.03.2019. Fagetisk råd har vurdert anken 29.04.19, og
fastholdt sitt tidligere vedtak, og oversendte saken til AFEK 30.04.2019.

Problemstilling
Klager er far til 3 barn, og det har vært tvist om hans samvær med barna fra 2015 fram til avgjørelse
etter hovedforhandling i september 2018. Innklaget psykolog var oppnevnt av tingretten og leverte
3 rapporter i saken. Klager hevder at innklaget psykolog har opptrådt uetisk i atferd,
arbeidsmetodikk og konklusjoner.

Saksbehandlingen i Ankeutvalget
Saken er behandlet av de faste medlemmene Knut Dalen, Rune Raudeberg, Ingolf Fosse, Gunnar
Larsen og Helge Sølvberg.
Utvalget har gjennomgått de skriv og vedlegg som ble framlagt for Fagetisk råd, vedtaket derfra, og
ankeskrivet med vedlegg.
Utvalget vurderer saken som tilstrekkelig opplyst gjennom de dokumenter som foreligger, og har
derfor avstått fra å be motparten om tilsvar.
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Vurdering
AFEK mener det ikke kommer fram nye opplysninger sett i forhold til den opprinnelige klagen.
Innklaget psykolog har etter AFEK sin vurdering jobbet i tråd med mandatene som er gitt.
Rapportene fremstiller begge foreldre rimelig nyansert. AFEK vurderer at det ikke er indikasjoner
på at psykologen har brutt med de fagetiske prinsippene om kompetanse og metodebruk.
I den rettslige prosessen har dessuten klager hatt anledning til kontradiksjon.
På bakgrunn av dette vurderer AFEK at innklaget psykolog ikke har brutt med de fagetiske
prinsippene.

Vedtak
5.2.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.

Ankeutvalgets vedtak kan ikke påklages. Eventuelle forespørsler eller innsigelser rettes til
Ankeutvalget.

Vennlig hilsen
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker

Knut Dalen
leder

Likelydende brev sendt til
• Klageren
• Innklaget psykolog
• Fagetisk råd, Norsk Psykologforening
• Sentralstyret, Norsk Psykologforening
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