Opsamling på møde i Dansk Psykolog Forenings formandskollegium 25. september 2020
Mødet fandt sted i foreningens lokaler i Stockholmsgade 27 kl. 15‐18. Der var også mulighed for at deltage
virtuelt via Zoom. Ved mødet deltog bestyrelsen, ca. 30 repræsentanter for de decentrale enheder og
Komité for Etik samt tre repræsentanter fra sekretariatet. Formand Eva Secher Mathiasen var forhindret
pga. møde om overenskomstforhandlinger. Næstformand Nikolai Cerisier Roitmann var derfor mødeleder.
Dagsordenen for mødet lød:
1. Velkommen og intro til mødets emner og forløb
2. Udkast til forslag til vedtægtsændringer til GF2021 (bilag udsendt med dagsordenen)
3. Åbent etikarbejde (bilag udsendt med dagsordenen)
4. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening
a. Arbejdsprogram 2021‐24
b. Udvikling og etablering af ny hjemmeside
c. Nyt medlemssystem
5. Eventuelt
Ad 1) Velkommen og intro til mødets emner og forløb
Nikolai Cerisier Roitmann bød velkommen til mødet, og deltagerne præsenterede kort sig selv. Herefter
gennemgik Nikolai Cerisier Roitmann dagsordenen for mødet.
Ad 2) Udkast til forslag til vedtægtsændringer til GF2021
Nikolai Cerisier Roitmann gennemgik bestyrelsens foreløbige oplæg til, hvilke forslag til vedtægtsændringer
bestyrelsen ønsker at genfremsætte på generalforsamlingen i 2021 (GF2021), og hvilke nye forslag
bestyrelsen på nuværende tidspunkt tænker at fremsætte på GF2021. Det blev understreget, at oplægget
ikke rummer bestyrelsens endelige forslag. Der kan ske justeringer, og flere forslag kan komme til. (Der
henvises til bilagsmaterialet til mødet for en fuld oversigt over de nuværende påtænkte ændringsforslag.)
Deltagerne drøftede herefter ændringsforslagene i grupper hhv. fysisk og virtuelt og fremlagde deres
hovedpointer/overvejelser i plenum som input til bestyrelsens videre arbejde. Der blev ikke konkluderet på
drøftelserne, men blandt hovedlinjerne kan fremhæves:
 Fuld stemmeret til studerende ved GF: Der var delte meninger om fuld stemmeret til studerende.
Der var enighed om, at det er vigtigt at undgå en ”dem/os‐debat” mellem de studerende på den
ene side og de erfarne medlemmer på den anden side.
 Fuldtidsfrikøb af næstformand: Der var opbakning til to halvtidsfrikøbte næstformand som bedre
alternativ til én fuldtidsfrikøbt næstformand.
 Digital deltagelse og afstemning ved GF: Holdningerne var delte. Nogle deltagere var fx bekymrede
for, om man havde mulighed for og villighed til at sætte sig nok ind i tingene, hvis man ikke kunne
være eller ikke prioriterede at være fysisk til stede ved GF. Andre ræsonnerede omvendt, at digital
deltagelse netop gav mulighed for endnu større engagement og grundighed. Bestyrelsen blev
opfordret til at have fokus på, hvordan en digital afvikling påvirker medlemsdemokratiet.
Deltagerne blev orienteret om, hvorfor foreningen umiddelbart ikke kan afvikle GF2021 digitalt.
 Begrænsninger i antal år/genvalg til flere poster: Bestyrelsen blev bl.a. opfordret til at læne sig op
ad god skik for selskabsledelse og være opmærksom på forskellene i bestyrelsens og de decentrale
styrelsers behov samt risikoen for tab af værdifuld organisatorisk og faglig ekspertise.
 Mulighed for at intervenere i decentrale enheder: Der var stor opbakning til forslaget, forudsat at
den berørte decentrale enhed selv beder bestyrelsen om at intervenere.
Nikolai Cerisier Roitmann takkede for deltagernes engagement i drøftelserne og gode input til bestyrelsen.
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Ad 3) Åbent etikarbejde
Nikolai Cerisier Roitmann introducerede punktet. Herefter holdt hhv. Johanne Bratbo på vegne af Komité
for Etik og Nikolai Cerisier Roitmann på vegne af bestyrelsen 15 minutters oplæg om revisionsarbejdet og
de to spor for komitéens fremtidige arbejde. Johanne Bratbo anbefalede spor 1, mens Nikolai Cerisier
Roitmann anbefalede spor 2. (Der henvises til de to oplægsholderes PowerPoint‐præsentationer for en
nærmere uddybning. Præsentationerne findes på dp.dk som bilag til nærværende opsamling på mødet).
I forlængelse af oplæggene blev der spurgt til, hvordan grelle overskridelser af de etiske principper skal
komme til bestyrelsens kendskab. Merete Strømming svarede, at der skal lovgives om det spørgsmål. Hvis
der fx falder dom, skal DP skal have det at vide. Det er indført i praksisoverenskomsten, men det er ikke
besluttet, hvordan det skal ske for psykologer, der ikke er omfattet af praksisoverenskomsten.
Deltagerne drøftede de to spor i grupper og fremlagde deres hovedpointer/overvejelser i plenum. Der blev
ikke konkluderet på drøftelserne, men blandt hovedlinjerne kan fremhæves:
 Mange af deltagerne kan se fordele og ulemper ved begge spor.
 Mange udtrykte bekymring ved en model, hvor psykologer sanktionerer sig selv, da de frygter, at
en sådan løsning vil skade psykologers omdømme.
 En gruppe foreslog at køre videre med spor 1, indtil der er styr på lovgivning om sanktioner, og så
derefter overgå til spor 2 med det formål at undgå en situation, hvor ingen kan sanktionere i en
periode.
 Mange deltagere var positive for over at bruge flere ressourcer på oplysning og på at sætte større,
”proaktivt” fokus på etik, herunder hvordan de etiske principper konkret skal tolkes i hverdagen.
 Nogle gav udtryk for, at forskellen på de to spor var uklar: Hvis sanktionsmuligheden kun består i, at
man kan blive smidt ud af foreningen, hvad er så forskellen på de to spor?
 Der blev udtrykt anerkendelse af Komitéen for Etiks store indsats og arbejde gennem mange år.
 Der blev argumenteret for, at Komitéen for Etik skal have et mere selvstændigt mandat til at
sanktionere uden bestyrelsens involvering, hvis sanktionsmuligheden fastholdes.
Nikolai Cerisier Roitmann takkede for mange gode pointer og stort engagement i drøftelserne.
Ad 4) AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening
Direktør Jacob Stengaard Madsen orienterede om den medlemsinddragende proces ifm. oplæg til
Arbejdsprogram 2021‐24, herunder at der grundet manglende tilmeldinger desværre er blevet aflyst flere
møderækker mellem Eva Secher Mathiasen og kredsråd, sektionsråd og selskabsråd om AP21‐24 og DP’s
fremtidige struktur. Deltagerne blev opfordret til at deltage i processen og opfordre deres bagland til at
gøre det samme. Infografik over processens faser lægges på dp.dk ifm. opsamlingen på nærværende møde.
Jacob Stengaard Madsen orienterede også om, at sekretariatet arbejder på at udvikle foreningens nye
hjemmeside, men grundet sygdom er lanceringen udsat til forsommeren 2021.
Ole Anders Nielsen orienterede om, at det nye medlemssystem er gået i luften. Den kommende tid vil det,
der vedrører decentrale enheder, blive rullet ud, fx ift. kontingentopkrævning. Sekretariatet henvender sig
til de berørte enheder. Deltagerne udtrykte stor begejstring for udsigten til det nye system.
Nikolai Cerisier Roitmann rundede mødet af og takkede for gode drøftelser og godt input til bestyrelsen.
Referent: Brit Buchhave
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Velkommen til

FORMANDSKOLLEGIEMØDE
I DANSK PSYKOLOG FORENING

25. september 2020 kl. 15:00-18:00

Program for mødet
1.
2.
3.
4.

Velkommen og intro til mødets emner og forløb
Vedtægtsændringer til GF2021
Åbent Etikarbejde
AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening
a) Arbejdsprogram 2021-24
b) Udvikling og etablering af ny hjemmeside
c) Nyt medlemssystem
5. Eventuelt

2. Vedtægtsændringer til GF2021
Bestyrelsen ønsker at genfremsætte følgende forslag til vedtægtsændringer:
Fuld stemmeret til studerende ved GF
• Dansk Psykolog Forenings love § 7, stk. 8
Ændring af afstemningsreglerne, sådan at de studerende
medlemmers stemmer, uanset om de er bachelorer eller ej,
tæller som hele stemmer i lighed med kandidatmedlemmer,
ved de afstemninger på GF, hvor studerende kan stemme.
Afstemning 2018: Ja: 357. Nej: 225. Blank: 25.
Forslaget blev ikke vedtaget, da der ikke var 2/3 flertal.

2. Vedtægtsændringer til GF2021
Bestyrelsen ønsker at genfremsætte følgende forslag til vedtægtsændringer: Digital deltagelse og afstemning ved GF
• Dansk Psykolog Forenings love § 7, stk. 8
Beslutning, om der skal indføres mulighed for, at medlemmer
kan afgive deres stemmer digitalt om de forslag, der kommer til
afstemning ved generalforsamlingen, uden at være fysisk til
stede. Dette kan ske ved, at der via Mit DP på DP’s hjemmeside
skabes sikker digital adgang til at afgive sin stemme om de
forslag, der kommer til afstemning i løbet af generalforsamlingen, fx arbejdsprogram, vedtægtsændringer, budget mv.

Afstemning 2018: Ja: 50,7 %. Nej: 44,8 %. Blank: 4,5 %.
Forslaget blev ikke vedtaget, da der ikke var 2/3 flertal.

2. Vedtægtsændringer til GF2021
Bestyrelsen* ønsker at genfremsætte følgende forslag til
vedtægtsændringer: Fuldtidsfrikøb af næstformand
• Dansk Psykolog Forenings love § 10
Bestyrelsen udpeger af sin midte en eller to næstformand/
næstformænd inden for de budgetmæssige rammer, der er
afsat til frikøb af næstformand i budgettet. I budgettet afsættes
midler til op til fuldtidsfrikøb af næstformand.
*Det bemærkes, at Camilla Wulf-Andersen ikke bakker op om fuldtidsfrikøb af én
næstformand, men kun støtter forslaget, hvis det omfatter frikøb af to halvtidsnæstformænd, for at sikre, at næstformændene har en hverdagsnær kobling til praksis.

Afstemning 2018: Ja: 66,01 % Nej: 17 % Blank: 17 %
Forslaget blev ikke vedtaget, da der ikke var 2/3 flertal.

2. Vedtægtsændringer til GF2021
For alle de tre foregående vedtægtsændringsforslag gælder:
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§32.
Stk. 3. Et forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne kandidatstemmer har stemt for forslaget. Hvis
et forslag om vedtægtsændring ikke opnår tilstrækkelig majoritet,
kan forslaget i uændret form på ny forelægges en generalforsamling (enten førstkommende ordinære eller en ekstraordinær) og af
denne vedtages med almindelig stemmeflerhed. I sådanne tilfælde skal den ene generalforsamling være ordinær.

2. Vedtægtsændringer til GF2021
Nye forslag fra bestyrelsen:

• Urafstemning til flere poster reguleret af vedtægterne, herunder formænd og
styrelsesmedlemmer i decentrale enheder. Alle medlemmer gives mulighed
for at stemme
• Mulighed for/pligt til digital afstemning og mulighed for digital deltagelse ved
generalforsamlinger i alle decentrale enheder
• Begrænsninger i antallet af år/genvalg til flere poster. Sikre rotation og
rekruttering

• Begrænsninger i, hvilke poster man kan have samtidig i foreningen. Sikre mod
tvivl om repræsentativitet.
• Mulighed for at intervenere i decentrale enheder ved fx konflikter eller
sammenbrud. Har vist sig relevant i indeværende periode.

2. Vedtægtsændringer til GF2021
Nye forslag fra bestyrelsen:
• Forankring af forhandlingskompetence til praksisoverenskomst hos
repræsentanter for psykologer med ydernummer samt overvejelser om ny
udvalgsstruktur.

• Krav om størrelse på selskaber for at kunne kvalificeret til at være ”selskab”. I
dag skal der mindst være 30 medlemmer.
• Muligheden for at udbyde kurser til andre faggrupper.

• Habilitetskrav

3. Åbent Etikarbejde
Revisionsarbejdet og de to spor for komitéens fremtidige arbejde
Intern revision påbegyndt i 2015 pga. opdatering af
procedurer for sagsbehandling.
Arbejdet tager afsæt i den eksterne advokatanalyse, i
komitéens vedtægter samt i DP’s interesser i at:
1. Promovere komitéens funktion
2. Tydeliggøre komitéens ansvarsområder, herunder at
forankre det i komitéens vedtægter
3. Kvalitetssikre, herunder at sikre ensartethed i
komitéens arbejde
4. Effektivisere komitéens arbejdsområder.

3. Åbent Etikarbejde
Fælles ændringsforslag uafhængige af spor
• Tydeligere og forenklet sprog
Nøje gennemgang af vedtægtsformuleringer med henblik på øget
gennemsigtighed, forståelse og åbenhed, jf. medlemmernes beslutning ved GF18
om Åbent etikarbejde.
• Komitéens kompetenceområder
Det tydeliggøres, at komitéen alene kan behandle henvendelser vedrørende
medlemmer i Dansk Psykolog Forening.
• Forretningsorden
Udarbejdelse af forretningsorden, der fastlægger rammerne for Komité for Etiks
arbejde.
• Årsberetning
Indhold i årsberetning præciseres og formaliseres.

3. Åbent Etikarbejde
SPOR 1
Den sanktionerende og rådgivende funktion
Det første spor er, at komitéen fortsætter med at oppebære både den
sanktione-rende og den rådgivende funktion, som komitéen har i dag.

3. Åbent Etikarbejde
Vedtægtsforslag spor 1
Klagesagsbehandling:
Forslag til vedtægtsændringer vedr. klagesagsbehandling indeholder blandt andet
følgende:
• præcisering og tydeliggørelse af, at man ikke som psykolog kan klage på vegne af en
klient
• at man som kollega kan klage over autoriseret psykolog, som er medlem af Dansk
Psykolog Forening
• at Dansk Psykolog Forenings bestyrelse af egen drift kan afgive vurdering
• at komitéen skal afvise sager, hvis indhold tilsiger, at de bør behandles, eller som
behandles, ved offentligretlige tilsyns- eller klageorganer, samt sager, som behandles af politi eller danske domstole
• at komitéen skal oplyse klager om mulighed for henvendelse til relevante offentlige
instanser, såfremt klagen omhandler områder, som ligger udenfor komitéens kompetenceområde.
Aktindsigt:
• Retten til at søge aktindsigt som part i en sag tilføjes vedtægterne i lyset af målsætning om gennemsigthed og åbenhed omkring komitéens arbejde.

Spor 2

3. Åbent Etikarbejde

Den dialogbaserede og rådgivende funktion
Det andet spor er, at komitéen overgår til alene at have en rådgivende og vejledende
funktion med det primære sigte at stimulere etisk refleksion i medlemsskaren.
Den væsentligste opgave er ifølge bestyrelsen at formidle og mobilisere etisk
refleksion hos medlemmer fremfor at klagesagsbehandle og sanktionere. Herunder
ligger opgaven med at udbrede kendskab til de etiske principper for nordiske
psykologer både til medlemmer og til samfundet i øvrigt.
Advokatanalysen fremhæver, at komitéen med fordel kan oppebære en dialogbaseret
og rådgivningsbaseret funktion i stedet for den nuværende sanktionerende.
Formidling, oplysning, kommunikation, case-formulering, principielle vurderinger osv.
er kendt i et oplysningssamfund for at virke korrigerende og disciplinerende på
adfærd, til tider også mere korrigerende ens straf og sanktion. Der vil fortsat være
mulighed for eksklusion.

3. Åbent Etikarbejde
Vedtægtsforslag spor 2
Udvikling af komitéens rådgivende og kommunikative funktion til
medlemmer
Formidlingsopgave:
Komitéens opgave forstås her som en formidlingsopgave, der rækker ud over den konkrete medlemskreds og omfatter både potentielle brugere af rådgivningsydelsen og
psykologers professionelle samarbejdsparter såvel som offentligheden.
Dialogbaseret:
I vedtægterne angives, hvordan den kommunikative og rådgivende opgave nærmere
løses og viderebringes i forhold til medlemmerne, og den dialogbaserede og rådgivende
funktion indtræder i stedet for den sanktionerende.
Nye kommunikationsveje:
I tråd med den oplysende funktion kunne man finde tiltag som formidling af cases,
webinarer, film, podcasts, "spørg Komitéen" i nyhedsbreve, pressemeddelelser,
informationskampagner, e-learning osv.

3. Åbent Etikarbejde
Bestyrelsens argumenter for spor 2
•

Sanktionerende klagesagsbehandling skal overlades til offentlige
myndigheder (psykolognævn, disciplinærnævn og domstole)

•

DP kan ikke løfte bevisbyrden i sager, hvor der er uenighed om
det hændte, vi er ikke nogen retlig instans og har hverken
kompetencer eller beføjelser til at afdække beviser og vurdere
deres kvalitet. Det får vi ikke uanset hvilke ændringer vi
foretager med vedtægterne. Bestyrelsen finder det ikke
hensigtsmæssigt, at et medlem kan sanktioneres uden at
bevisbyrden er løftet

•

Parallelle klagesagsforløb bør undgås, idet det skaber uklarheder
for involverede parter

•

Eksklusion vil stadig være en mulighed i alvorlige tilfælde

3. Åbent Etikarbejde
•

Løbende dialog og rådgivning stimulerer til en mere dybtgående
etisk refleksion hos medlemmer og giver mere langvarig effekt

•

De afgørelser som træffes på baggrund af Komiteens arbejde er
bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen finder det vanskeligt at være
ansvarlig for en sagsbehandling, som vi ikke er en del af.

•

Den nuværende ansvarsfordeling mellem Komiteen og
bestyrelsen forstyrrer armslængdeprincippet, idet bestyrelsen
skal intervenere, når vi f.eks, finder sagsbehandlingen
utilstrækkelig og ugennemsigtig. Spor 2 vil skabe mulighed for
reel armslængdeprincip, idet bestyrelsen slet ikke er involveret i
Komiteens arbejde

3. Åbent Etikarbejde
•

At DP selv klagesagsbehandler egne medlemmer
forekommer ikke nødvendigvis tillidsvækkende udadtil,
idet foreningens habilitet kan betvivles. Det bør være
eksterne myndigheder, der klagesagsbehandler og
sanktionere.

•

Bestyrelsen finder det mere relevant at arbejde for

1) At der føres tilsyn med alle psykologer uanset autorisation
2) At man ikke kan undslå sig tilsyn ved at miste eller
frasige sig sin autorisation
3) At lovgivning skærpes for psykologens praksis ift. klienter

3. Åbent Etikarbejde
Det videre forløb
•

Langvarig revisionsproces bag os

•

Revisionsarbejdet og vedtægtsændringerne skal fremlægges for
medlemmerne

4. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening
a) Arbejdsprogram 2021-24
b) Udvikling og etablering af ny hjemmeside
c) Nyt medlemssystem

5. Eventuelt

Tak for i dag
Der er nu en let anretning i kantinen

Komite for Etik i DP

Oplæg ved Komite for Etik
Formandskollegiemøde i
Dansk Psykolog Forening den 25-09-2020

Disposition
1. Aktuel status for Komite for Etiks funktion (KfE)
2. Centralt for KfE i bestyrelsens forslag i fht Spor 1 og Spor 2
3. Helt principielle spørgsmål knyttet til Spor 2

Ad 1.Gældende vedtægtsbestemte opgaver for KfE
§ 1. Komitéens opgaver er følgende: (fremhævelser ved KfE)
a. At udbrede kendskabet til de nordiske etiske principper for psykologer.
b. At øge bevidstheden i medlemskredsen om de etiske dilemmaer, som knytter sig til
forskellige faglige funktioner, som psykologer udfører.
c. At tilbyde rådgivning til medlemmer i forhold til etiske aspekter i en klagesag over
psykologen i Psykolognævn og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
d. At fungere som kollegialt klageorgan, dvs. ved behandlingen af tvister, hvor psykologer
klager over psykologer.
e. At behandle klager over ikke-autoriserede psykologer.
f. At rådgive medlemmer, der ønsker en udredning af de etiske forhold i sager, forelagt
Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, tilbydes en dialog herom i form af
en konsultation med Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik.

Historisk paradigmeskift omkring år 2020
Generel omstilling på etikområdet for psykologer omkring år 2000:
Fra code of conduct til etiske principper og etisk reflektion som målsætning.
Dvs. fra nedfældede regler for, hvad man ikke må, der kunne rejse tvivl om OK for handlinger, som
ikke stod nævnt 
De fire overordnede etiske principper (Respekt – Kompetence – Ansvar – Integritet) og den etiske
reflektionsproces som målsætning også i klagesager.
 Ved GF i DP år 2000:
Vedtægtsændring der styrkede fokus på den rådgivende og formidlende funktion udover
klagesagsbehandling
Aktuelt:
Revision/justering i forhold til Etiske principper for Nordiske Psykologer
– som følge af appel fra Standing Commitee on Ethics i EFPA om at justere principperne i hht en
model code med afsæt i EFPAs Meta code:
Etiknævn i de nordiske foreninger har derfor i nogle år arbejdet med udkast til justeringer, som er
drøftet og kommenteret af foreningernes formænd i efteråret 2019 og som etiknævnsformænd
afholder møde om den 05-10 -2020.

Betydningen af formidling og rådgivning
Formidlingsforpligtelsen er central og skal:
a)

Medvirke til at styrke den generelle etiske bevidsthed hos medlemmerne.

b)

Støtte medlemmernes mod på at anvende principperne og refleksionen i
psykologarbejdet.

c)

Styrke medlemmernes mod på at kontakte kolleger, hvis praksis eller ageren, som de
bliver utrygge ved.

d)

Imødegå mulige opfattelser hos medlemmer om, at KfE helt primært er et klageorgan.

e)

Bidrage til øget respekt for psykologstanden i omverden ved synlige etiske principper.

f)

Sikre opdatering: Aktuelt er de etiske principper genstand for en justering - der både
rummer konkrete formuleringer, men også nogle principielle ændringer.

Kommunikationsstrategi og formidling
Gældende
vedtægter
§1 a+b+c+f
Formidle forslag til
vedtægtsændringer i
samarbejde med
bestyrelsen forud for
GF 2021

Telefon- og
emailrådgivning
fast
2 x ugentlig

Udarbejder
vejledningsmateriale
Pjecer:
Når der klages over psykologer
Psykologer i medierne
Forældreressource- og
børnesagkyndige undersøgelser

Dialog med
undervisere og
kurser
- Kuser i DP regi
- Etikundervisning på psykologstudier
Overvejelser over om KfE skal stå for
introduktionskurser til nye
medlemmer

Satsning:
Udvikle et
dialogværkstøj til
hjemmesiden
om etiske dilemmaer der kan
anvendes på arbejdspladserne og
i decentrale enheder

Øvrige f.x:
Medier
Nordisk/EFPA

Telefonrådgivning i KfE (og per email) åben 2 x ugentlig:
Formålet:
At styrke opmærksomheden på etiske dilemmaer og håndteringen af disse, samt formidling af de Etiske
Principper for Nordiske psykologer.
Henvendelser:
• Får både henvendelser fra autoriseret og ikke autoriseret psykologer.
• Henvendelser fra forskellige arbejdspladser: Psykologer fra privat praksis, kommuner, regioner og staten.
Eksempler på psykologfaglige områder, hvor etiske dilemmaer er opstået:
• Nyopstartede projekter
• Forældrekompetenceundersøgelser
• Kursusaktivitet
• Deltagelse i diverse medier
• Privatpraktiserende
• Krav og forventninger til psykologen i større organisationer
Rådgivningen har desuden givet inspiration til, at der på diverse arbejdspladser har været fokus på/sat tid af, til
at arbejde med de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.
Feedback fra medlemmerne:
Oplever en positiv feedback, vigtigt med en telefon rådgivning, hvor det er muligt at udfolde etiske dilemmaer
og/eller blive bekræftet i egne overvejelser.

Klagesagsbehandling – hvorfor? Gældende vedtægter §1 d+e
Uddrag af forordet til Etiske principper for nordiske psykologer (Regelsæt 2018-21 s. 31-32):
Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle
andre mennesker.
Gennem deres arbejde kommer psykologer undertiden ud i specielle situationer, som kræver så
vanskelige etiske vurderinger, at den almene etik ikke giver tilstrækkelig vejledning.
Psykologers arbejdsområder befinder sig ofte i et spændingsfelt mellem afhængighed og autonomi.
Det enkelte menneskes integritet og grænser berøres, samtidig med at individets autonomi varetages.
Psykologer har derfor i fællesskab formuleret fagetiske principper, hvis formål det er at yde vejledning
og støtte for etisk refleksion
De nordiske psykologforeninger har ansvar for at skabe betingelser for etisk refleksion og debat blandt
medlemmerne bl.a. ved indsats i form af undervisning og rådgivning, og foreningerne forventer af
deres medlemmer, at de løbende udvikler deres bevidsthed om etiske spørgsmål.
Principperne er således bindende for alle medlemmer af de nordiske psykologforeninger under
udøvelse af enhver form for psykologfagligvirksomhed.
De nordiske psykologforeninger har korrigerende og disciplinære procedurer med henblik på at
undersøge og tage stilling til klager over medlemmer. (KfEs fremhævelse med rødt)

Henvendelser og klager
Henvendelser via
rådgivningen
Klage sendt direkte
til sekretariatet
Der oplyses om
offentlige
klageorganer

Sekretariatet:
Kontakter klager ved
uklarhed om klage
Kontakter indklagede
om samtykke i sager
der skal til KfE

Klagen forelægges til
KfEs vurdering i
forhold til relevante
etiske principper eller
afvisning

Nuværende formalia knyttet til klagesagsbehandling m.v.:
 Diverse info- og høringsbreve til klager og indklagede
 Samtykkeerklæring fra indklagede ifht GDPR (ny)
 Procedurerbeskrivelser og klagevejledninger
 Tjekliste (ny) til bestyrelsen der følger med indstillinger fra KfE
 Forretningsorden – der også angiver arbejdsdeling med sekretariatet
 Dagsordener og referater
 Årsrapport

Klagesagsbehandling
sker via høringer af
indklagede og klager
før beslutning og evt.
indstilling til
bestyrelsen til
effektuering

Forskel på etik og lovgivning – caseeksempel
Sagen:
Der klages over, at en psykolog en måned efter endt behandling af sårbar klient, med historik med
overgreb, indleder et seksuelt forhold til denne, selvom relationen fortsat er kendetegnet ved en
asymmetrisk relation som følge af karakteren af den tidligere klient-behandler relation.
I forhold til KfE vil det være relevant at undersøge psykologens refleksion og stillingtagen til de indlejrede dilemmaer
og den tidligere klients autonomi med afsæt i de etiske principper, her: § II.3 Ansvar og §II.4 Integritet.
§ II.4 er den eneste §, der indeholder en regel/code of conduct, og de fleste psykologer ved, at de både ud fra
et etisk og juridisk perspektiv ikke må indgå i seksuelle relationer til klienter, de har i behandling.
I DP´s etiske principper er klient begrebet udvidet og omfatter også andre professionelle relationer, hvor
asymmetrien er implicit. §II.3 ansvar/ kontinuitet i ydelser tydeliggør, at vi som psykologer har et etisk ansvar for
klienten også efter den professionel relation formelt er afsluttet, og relationen derfor ikke længere kan betegnes
som professionel i juridisk forstand.
Da oplevelsen og forståelsen af relationen er forskellig fra relation til relation er det ikke muligt at fastsætte en
bestemt tidsfaktor for, hvornår den professionelle relation ophøre i etisk forstand. Ansvaret for relationen og
forståelsen for asymmetrien i relationen ligger hos psykologen.
Psykolognævnet:
Caseeksemplet, som er drøftet af KfE med Psykolognævnets formand Dommer Susanne Bager ved årligt seminar den
10.januar 2020: I Psykolognævnet vil sagen slet ikke blive behandlet, da psykologen på det givne tidspunkt ikke
havde en professionel relation til klienten.
Citat fra advokatundersøgelsen s.7:
”I relation til samspillet med de offentlige tilsyns- og klageordninger samt domstolenes virkefelt kan der endvidere være anledning til at overveje, om der kan forekomme overlap mellem indholdet af NEP og
lovgivningens regler, og om der således består en risiko for, at samme brøde kan udløse dobbelt sanktion. Psykolognævnet anser det uden for sin kompetence at vurdere, om en autoriseret psykolog har overholdt
NEP. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har formentlig samme indstilling. Tilsvarende arbejder KfE alene på grundlag af NEP. Klager der ikke angår faglige etik, behandles ikke af KfE. De offentlige nævns og KfE’s
kompetencedragning i forhold til fagetik indebærer, at man anvender forskellige regelsæt. De to regelsæt har som udgangspunkt forskelligt fokus og indhold...”

Fortolkning af GDPR-problematik i fht klager
- medlemsskab af en fagforening er nu en følsom oplysning
KfE
Udgangspunkt:
At alle medlemmer af DP er forpligtet til at
efterleve de etiske principper
Høringsproces i fht til indklagede og klager
fremmer vilkår for refleksion
Mange psykologer reklamerer offentligt med
medlemsskab af DP (bl.a. PID) og aktive
medlemmer fremgår af DPs hjemmeside
Procedureforslag:
1) Sekretariatet indhenter samtykkeerklæring hos
indklagede med OK for oplysning om medlemskab
af DP  sædvanlig høring
2) Psykologen vil ikke give samtykke til oplysning
om medlemskab af DP  klagesagsbehandling
uden høring

DPs bestyrelse og adm. ledelse

Procedure-dekret:
1) Sekretariatet indhenter samtykkeerklæring
hos indklagede med OK for oplysning om
medlemskab af DP  sædvanlig høring
2) Hvis psykologer ikke vil give samtykke eller
ikke svarer på sekretariatets henvendelse 
afvises klagen (altså uanset klagens art)

KfE har tilkendegivet:

At efterladenhed i (2) strider imod de etiske
principper Respekt og Ansvar
At det vil være helt uforståeligt for klagere, hvad
der begrunder behandling eller ikke af muligt brud
på etiske principper

Ad 2. De essentielle ændringsforslag fra bestyrelsen i forhold til
den fremtidige rolle og funktion for Komite for Etik

KfE har afgivet flere høringssvar med konkrete kommentarer til bestyrelsens forslag
til justeringer i gældende vedtægter for mandat og funktion.
Disse vil indgå i dialog- og formidlingsmateriale til decentrale enheder og
medlemmer.

SPOR 1: Fastholder den rådgivende og sanktionerende funktion
Centralt for KfE er:
• Fastholde respekt for armslængdeprincippet:

Komiteens medlemmer er valgt ved urafstemning på GF: Skal sikre armlængdeprincippet og begrænse politisk indflydelse
på bl.a. klagesagsbehandlingen. Skærpet tavshedspligt for både KfE og bestyrelsen i klagesager.

• Kun medlemmer:

Det er via medlemsskabet af DP, at psykologen tilslutter sig de Etiske principper for Nordiske Psykologer, derfor optager
KfE:
a) aldrig klager over ikke-medlemmer og
b) ikke klagesager der ikke omhandler etik.

• Afklaring af GDPR-fortolkning der gør klagesagsbehandling fair for alle
• Ikke Etik-politi:

KfE har ikke mandat til hverken at rejse sager selv eller oversende sager til myndighedsbehandling.
KfE agerer således ikke ”etik-politi” på egne vegne i DP.

• Andre klageinstanser:

Hvis en henvendelse retteligt hører hjemme i et offentligt klageorgan oplyses klager herom fra sekretariatet og
rådgivningen.

SPOR 2: Alene rådgivning og kommunikation
Centralt for KfE er:
Der følger klare fortolkningsproblemer i forhold til bestyrelsens forståelse af begrebet ”håndtering
af henvendelser” i § 1 og § 3:
• Hvilken type henvendelser kan/skal KfE forholde sig til – og kilder hertil?
• Uigennemsigtelighed for medlemmerne i forhold til hvad ”håndtering” indebærer
• Mandatet mellem bestyrelse og KfE er uklart og armslængdeprincippet kan være i fare, når
bestyrelsen kan henlægge henvendelser til behandling og iøvrigt selv træffe vurderinger
• Hvilken ageren skal KfE reelt udøve i forhold til henvendelser, hvor psykologer har udvist brud på
etikken – skal vi ”stå med hatten i hånden” selv i grelle tilfælde?
• Ingen klageadgang over uautoriserede psykologer – udover domstolene (?)

Ad 3. Helt principielle spørgsmål knyttet til Spor 2
• Paradigmeskift – DP går enegang:
Skal DP som den eneste psykologforening i det nordiske, europæiske og internationale selskab af foreninger for
professionelle psykologer markere sig ved ikke at have korrigerende og disciplinære procedurer i forhold til de etiske
principper?
Og hvad vil dette i givet fald betyde for samarbejdet med de øvrige nordiske psykologforeninger? – og internationalt?
• Status for etisk refleksion?
Hvilken betydning vil det have for psykologernes egen holdning til etiske principper, hvis disse alene får status af
hensigtserklæringer?
• DPs image i omverden:
Hvilken betydning vil det have for DPs image, hvis psykologer handler i alvorlig strid med de etiske principper, men at
foreningen ikke forholder sig hertil?
Vil vi blive set som en forening der lukker sig om egne medlemmer?
Vil det f.eks. kunne afføde reaktioner på de sociale medier?
• Forskel på etik og lovgivning:
Offentlige klageorganer eksisterer også i de øvrige nordiske lande, og i DK i forhold til eksempelvis læger, kiropraktorer,
advokater, etc. – men det ændrer ikke ved, at disse organisationer har etiske nævn der behandler klager, fordi der er forskel
på etik og lovning, selvom der er overlap visse steder

• Gennemsigtelighed:
Hvilke konsekvenser vil det få for sagsbehandling (uanset om der er tale om rådgivning, sanktionering eller ”håndtering” af
henvendelser), såfremt der ikke søges en løsning med henblik på partshøring? Og hvilket indtryk vil det give borgerne, hvis
de under ingen omstændigheder hører noget om, hvad der sker med deres henvendelse og/eller klage (som følge af GDPR
fortolkningen i DP)?

