
 

 

Når der klages over en psykolog til Komité for Etik 
 
Modtagelse af klagen  
Når Komité for Etik har modtaget en klage i postkassen etik@dp.dk eller pr. brev, undersøger se-
kretariatet, om klagen kan behandles af komitéen.  
 
Den psykolog, der klages over, skal være medlem af Dansk Psykolog Forening førend Komité for 
Etik kan behandle klagen, da de Etiske Principper for Nordiske Psykologer er et foreningsretligt 
regelsæt.  
 
Er den psykolog, der klages over, autoriseret psykolog, så kan klagen kun behandles af komitéen, 
hvis det er en kollegial klage, altså hvis en psykolog klager over en anden psykolog.  
 
Har klager allerede henvendt sig til offentlige tilsyn- eller klageorganer, f.eks. Psykolognævnet 
eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kan Komité for Etik ikke behandle sagen. Ligeledes 
henviser komitéen klagen til offentlige organer, hvis klagens indhold tilsiger, at klagen bør be-
handles der og ikke hos Komité for Etik.  
 
Behandling af klagen 
Er de formelle betingelser for behandling af klagen hos Komité for Etik opfyldt, bliver klagen gen-
nemgået af komitéens medlemmer ved det næstkommende møde. I gennemgangen vurderes 
klagen ud fra de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og der tages stilling til, om klagen ved-
rører en etisk problemstilling.  
 
Falder klagen ind under Komité for Etiks virke, så sendes et høringsbrev og en kopi af klagen til 
den indklagede psykolog. Komitéen beder den indklagede psykolog om at beskrive de etiske 
overvejelser, han eller hun har gjort sig i den situation, der klages over. Komitéen henviser til de 
konkrete etiske principper, som komitéen vurderer relevante for sagen.  
 
Hvis sagen behøver yderligere belysning, kan der ske høring af klager, hvis indklagede har givet 
samtykke til, at klager kan være part. Den indklagede psykolog kan eventuelt deltage på et møde 
i komitéen, hvor psykologen får mulighed for mundtligt at forklare sine etiske overvejelser.  
 
Afgørelse 
På baggrund af de indsamlede oplysninger og den foretagne høring træffer Komité for Etik en af-
gørelse. Afgørelsen vil blive forelagt den indklagede til kommentar.  
 
Komitéen kan beslutte om følgen af klagen skal være 1) Ingen kritik, 2) Rådgivning, 3) Kritik, 4) 
Kritik med misbilligelse, eller 5) Eksklusion (som kan gøres betinget).  
 
Alle afgørelser om kritik, kritik med misbilligelse eller eksklusion indstilles til Dansk Psykolog For-
enings bestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning og effektuerer afgørel-
sen.  
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Tidsforløb 
Sagsbehandlingen hos Komité for Etik er desværre ofte langvarig.  
 
Tavshedspligt og fortrolighed 
Komitéens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får kendskab til un-
der behandlingen af sager. Tilsvarende tavshedspligt gælder tillige for Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelses behandling af sager.  
 
Andre klagemuligheder 
Såfremt klagen omhandler andet end etiske forhold, kan der være mulighed for at klage til of-
fentlige instanser, såsom  

• Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over psykologer ansat i sund-
hedsvæsenet,  

• politi/domstolsvæsenet, såfremt klagen er af strafferetlig karakter, eller  

• Psykolognævnet, som behandler tilsynssager om autoriserede psykologer. Ved henven-
delse til Psykolognævnet bliver henvenderen ikke part i en eventuel klage- eller tilsynssag, 
hvorfor man som udgangspunkt ikke hører yderligere i sagen.  

• Endeligt er det også muligt at rette henvendelse til psykologens arbejdsgiver. 
 
En henvendelse til Komité for Etik videresendes ikke til offentlige instanser, idet Komité for Etik 
alene kan behandle etiske klager over medlemmer i Dansk Psykolog Forening. 
 


