9. juni 2020

Opsamling på møde i Kredsrådet 28. april 2020 klokken 15:00 – 17:00
I mødet deltog: Eva Secher Mathiasen, formand, Martin Sander, Kreds Bornholm, Signe Hjortkjær, Kreds
Frederiksborg, Anders Christian Randløv, Kreds Fyn, Sofie Sand, Kreds Grønland, Eileen Köhler og Petra Pat‐
zwaldt, Kreds Nordjylland, Dorthe Tholsgaard, Kreds Ribe, Marianne Bernstorff, Kreds Ringkøbing, Ida Bene‐
dicte Reventlow, Kreds Storstrøm, Vincent Löffler, Kreds Østjylland, Johanne Bratbo, Komité for Etik, Char‐
lotte Buhl, Komité for Etik, Jacob Stengaard Madsen, direktør, Jørn Kempel, souschef i forhandlingsafdelin‐
gen
Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet.
Mødet er indkaldt til afholdelse virtuelt grundet forsamlingsforbuddet. Det primære formål med mødet
er at give medlemmer af Kredsrådet mulighed for at få et indblik i materialet vedrørende revision af pro‐
cedurer for sagsbehandling i Komité for Etik samt at igangsætte en bredere drøftelse af etikarbejdet
blandt medlemmerne frem mod generalforsamlingen i 2021.
Jacob Stengaard Madsen indledte med et kort overblik over arbejdet med arbejdsprogrampunkt AP 3.14
om åbent etikarbejde, hvor Dansk Psykolog Forening vil styrke den oplysende indsats om etiske problem‐
stillinger og håndtering heraf samt at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring Dansk Psykolog For‐
enings Komité for Etiks sagsbehandling.
Der er foretaget en grundig advokatanalyse vedrørende Komité for Etik, som blev godkendt af bestyrelsen
den 4. oktober 2019 efter høring af Komité for Etik. Ved bestyrelsesmødet den 10. december 2019 blev to
spor med løsningsmodeller for revisionsarbejdet præsenteret. De to spor tager udgangspunkt i advokatana‐
lysens anbefalinger. Det første spor er, at komitéen fortsætter med både den sanktionerende og rådgi‐
vende funktion, som de har det i dag. Det andet spor er, at komitéen helt overgår til alene at have en rådgi‐
vende funktion.
Den videre tidsplan er, at såvel bestyrelsen som komitéen præsenteres for de konkrete vedtægtsforslag 28.
maj 2020, samt at bestyrelsen behandler sagen efter sommerferien med henblik på endelig stillingtagen til
indstilling til generalforsamlingen 13.‐14. marts 2021.
Advokat Jeppe Skadhauge fra Bruun & Hjejle gav en grundig gennemgang af Redegørelse til Dansk Psyko‐
logforening. Han orienterede om opdraget for analysen, den nuværende ordning, de etiske principper for
nordiske psykologer, komitéens funktion og kompetencefordeling, statistisk over sagerne, overordnet vur‐
dering af sagsbehandlingsproceduren, overvejelser med henblik på optimering, komitéens informationsma‐
teriale og vejledninger, vedtægterne, de to spor med komitéen som enten rådgivende instans eller instans
med sanktionsbeføjelser samt samspillet med de offentlige tilsyns‐ og klagesager.
Der var på mødet god dialog om etikarbejdet, og det blev aftalt, at kredsene ville drøfte det videre med
medlemmerne.
Opsamling: Jacob Stengaard Madsen

