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GRUNDLAGET FOR ETIK FOR PSYKOLOGER OG DE ETISKE PRINCIPPER 

Kapitel 1 – Introduktion 
• Lovgivning og etik er to tider af samme sag (11). 

• Bogen er et redskab til psykologer der i deres dagligdag møder etiske problemer. 

o Etiske dilemmaer er gråzonen fx når noget er lovligt, men etisk forkasteligt (11). 

o De lette etiske situationer er, når noget er lovligt og etisk korrekt – eller ulovligt og 

etisk ukorrekt. (I disse to scenarier er det klart hvad man skal gøre) 

 

Bogens opbygning (12): 

o Fænomenologisk og kritisk hermeneutisk tilgang  

(at beskrive og fortolke). 

At forstå meningen og indholdet i de etiske problemer og dilemmaer.  

o Etiske teorier  

(dydsetik, pligtetik, nytteetik, samtaleetik samt eksistens- og nærhedsetik)  Bogen 

bygger først og fremmest på eksistens- og nærhedsetik. 

 Etiske teorier kan fx bruges til afgørelse i en konkret situation, nogle gang vil 

teorierne være enige, andre gange vil der være konflikt teorierne i mellem.  

o Etiske principper  

(respekt for autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed) 

o Etiske retningslinjer (for nordiske psykologer) 

(etiske principper for nordiske psykologer fungerer som etiske retningslinjer for 

psykologer) 

o Etisk beslutningsmodel 

(kan bruges i praksis til overordnet analyse af etisk dilemma – se punkter s. 14) 

 

Kapitel 2 – Hvad er etik? 

Etikkens grundlag 
• Den etiske refleksion går ud over det individuelle og kommer til at handle om forholdet til 

andre mennesker, i forholdet til individets tilhørsforhold til samfundet. 

• Omsorgsarbejde handler om etik, fordi det handler om mennesker (18).  

o Omsorgsprofessioner bliver i særlig grad konfronteret med etiske dilemmaer.  

 

• Psykologisk etik = nærhedsetik (18) 

• Psykologisk forskning = forskningsetik (19)  

o Forskningsetik er fx vigtig i forbindelse med forsøgspersoner, hvor man skal 

respektere deres grundlæggende rettigheder 

• Etik i psykologens hverdag = psykologfaglige professionsetik (19) 
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De etiske teorier 
• De etiske teorier der er blevet til i den vestlige filosofiske etik er centrale for den 

psykologiske professionsetik (21).  

• Teorierne anvendes som pejlepunkter for den konkrete etik i lyset af visionen om det gode 

liv.  

 

Dydsetik (21) 

• Mål = lykken og det gode liv 

• Den gode handling = den gyldne middelvej mellem ekstremerne (med det gode liv som 

gulerod/pejlepunkt) 

• Den gode psykolog ud fra dydsetikken er en psykolog med faglig integritet og dømmekraft, 

der finder den rette midte mellem yderpunkterne, hvor det gode liv er målet med de etiske 

beslutninger. 

• Dydsetikken baseres på forestillingen om det gode liv, og bygger på menneskets evne til at 

udvikle ægte og stabile karakteregenskaber med fokus på moralsk integritet.  

 

Pligtetik 

• Mål = pligten  moralsk handling bygger på pligten til at følge den almene moralske lov 

(21).  

• Hensynet til reglerne og moralsk påbud, er det grundlæggende for den etiske beslutning og 

handling (21).  

• Den gode psykolog ud fra pligtetikken = fokus på integritet og værdighed som udtryk for 

pligtopfyldenhed.  Den almene morallov følges til punkt og prikke, så alle behandles fair 

og retfærdigt, med lige stor omsorg og respekt.  

 

Nytteetik 

• Mål = størst mulig nytte til størst mulige antal 

o Mål er altså ikke det gode liv eller pligten, men derimod nytten og fremskridtet i 

forhold til at fremme lyst og nytte, og eliminere smerte. (22) 

• Den bedste handling er en handling som frembringer godt eller mindre ondt end alternative 

handlinger. 

• Konsekvensen af en handling er afgørende for handlingens moralske værdi (intentionen med 

handlingen er ikke afgørende).  

 

Samtaleetik 

• Mål = den rigtige etiske afgørelse træffes i en herredømmefri samtale hvor alle har ret til 

at ytre sig, og ingen bliver undertrykt.  

• Etikken baseres på evnen til fornuftig argumentation (22).  

• Etik bliver (ifølge Habermas) en procedureetik, som bygger på demokratisk indstilling hvor 

alle skal inddrages og acceptere afgørelser og beslutninger.  
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Eksistensetikken 

• Mål/grundlag = det personlige valg (23) 

• Menneskets autonomi, udbundethed af alle fakta og frihed til at vælge, er grundlag for 

eksistensetikken.  

 

Omsorgsetikken 

• Omsorgen for det andet menneske, giver uendelig dimension til livet (23). 

• Ved mødet med et andet menneske i nær relation, melder der sig det etiske ansvar. 

• Ansvaret og omsorgen vi føler for et andet menneske, er grundlag for etisk filosofi (23).  

 

• Samfundets normer og værdier påvirker etiske beslutninger i psykologens dagligdag. 

o I samfundene er der en kulturtradition og alment accepterede værdiger og 

adfærdsformer. 

• Værdier udtrykker et samfundsmæssigt og kulturelt grundlag for vores etiske opfattelser og 

prioriteringer (24).  

• Vigtig del af etisk refleksion; at forholde sig til værdispørgsmål og modsætninger mellem 

forskellige værdier og normer.  

o Professionsetik: bygger på fortolkningsarbejde hvor det gælder om at forstå enkelte 

værdier i sammenhæng med de konkrete beslutninger.  

 

• Vigtigt at komme med den rigtige fortolkning og forståelse af meningen med de specifikke 

etiske dilemmaer. 

o Professionsfaglig etik = hermeneutik, dvs et spørgsmål om fortolkning og forståelse 

af den situation eller sag der ligger bag den etiske handling (25ø). 

• Fænomenologisk gælder det om at fange meningsindholdet i situationen som grundlag for 

den etiske tolkning (25) 

 

• Den som skal tolke etisk dilemma, vil altid have en forforståelse af situationen, ud fra de 

værdier personen har. (25)  

o Denne forforståelse danner grundlag for ens etiske dømmekraft.  

 

• Opsummering af kapitlet: 

o Udgangspunktet for etisk refleksion = konstateringen af et etisk dilemma og 

problem (som opstår i mødet mellem klient og behandler).  

o Værdier og normer er præget af den kultur man er født i. 

o Dilemmaets kompleksitet stiller spørgsmål ved enhver forud forståelse af etik, 

normer og værdier.  

o Nærhedsetikken og eksistensetikkens perspektiv, med udgangspunktet i det gode liv 

på den ene side og med den anden i retfærdige institutioner som pejlepunkt, er godt 

til at analysere og fortolke og forstå de etiske dilemmaer og problemer for 

psykologer.  

o Hvordan man kan bruge de forskellige etikker til at analysere en case (27) 
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Kapitel 3 – Nærheds- og eksistensetik 
• Det nære forhold til klienten er afgørende for psykologer. 

o Derfor er nærheds- og eksistensetik den mest betydningsfulde etiske retning når 

man skal forstå den terapeutiske relation mellem klient og behandler (29). 

o De andre etiske tilganges anvendelse udspringer af nærheds- og eksistensetikken. 

 

Det fænomenologiske udgangspunkt 
• Fænomenologi = tager udgangspunkt i menneskets oplevelse af mening i verden igennem 

kroppen. 

• I psykologens rum beskriver fænomenologien samspillet mellem de implicerede i det 

terapeutiske rum, altså den kortlægger relationen mellem klienten og behandleren (29) 

 

Meget historisk rids af grundlag for fænomenologien (30-31). 

 

•  Etikken er den nære situation og det er forholdet til det andet menneske (Den Anden) (31) 

•  Psykologen (og lignende professioner) har et eksistentielt ansvar og etisk fordring i mødet 

med det andet menneske (32).  

• Etikken opleves mellem selvet (psykologen) og Den Anden (klienten) (32n).  

• Nærhedsetikken opstår i det eksistentielle møde mellem mennesker, og det er i dette møde 

at det grundlæggende ansvar for det andet menneske opstår (33).  

 

Fra nærhedsetik til eksistensetik 
• Eksistensetikken = kan betragtes som variant af nærhedsetikken 

• Eksistensetik fremhæver menneskets autonomi, dvs. ubundethed af fakta (og betragter ikke 

så meget det harmoniske og tætte forhold mellem selvet og Den Anden). (33) 

o Vægt ved eksistensetik er altså; på individets frihed til at vælge selv (33) 

 

• I denne tilgang er forhold mellem klient og behandler som et venskabsforhold, hvor 

parterne er ligeværdige og behandleren hjælper et medmenneske med at leve autentisk og 

genfinde sin autonomi og frihed (36) 

• Forskellen på: 

o Eksistensetik: inddrager stærke elementer af kamp og konflikt. 

o Omsorgsetik (som er en anden variant af nærhedsetik): fokus på omsorgen for det 

andet menneske.  

 

En omsorgsetisk variant af nærhedsetikken 
• Omsorgsetik = en variant af nærhedsetik 

• Udgangspunkt for omsorgsetik: den moralske fordring er at finde i de konkrete møder 

mellem mennesker, der skaber grundlag for moralsk respekt og udfoldelse af det sociale liv. 

(36-37). 

 

Sort kapitel, dårlige noter og dårligt læst. 
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Kapitel 4 – Anerkendelse i nærheds- og eksistensetik 
• Indenfor den nærhedsetiske ramme, kan man sige at anerkendelse er psykologiens etiske 

grundlag. (43). 

• Anerkendelse i terapien er vigtigt for klienten, da det styrker denne følelsesmæssigt og 

mentalt  klienten får selvrespekt gennem terapien.  

• Psykologen skal være troværdig, for at anerkende klienten (43).  

• Anerkendelse af klienten skulle give klienten lyst til at indgå i behandlingsforløbet.  

o Mennesker skal mødes på samme og lige grundlag for at der kan være basis for ægte 

anerkendelse  man skal derfor etablere en relation af gensidig anerkendelse og 

respekt mellem klient og behandler, hvis terapien skal føre til selvrespekt og 

værdsættelse.  

 

Anerkendelsesetikkens filosofiske grundlag 
• Hvad er anerkendelse? 

o 1. Anerkendelse = At erkende eller anerkende, at noget er sandt eller falsk.  

o 2. Anerkendelse = Mellemmenneskelig eller intersubjektiv betydning; anerkendelse 

er en søgen efter respekt, som så opnås gennem kamp for at blive værdsat og 

beundret. 

o 3. Anerkendelse = en gave, udveksling eller lign. Dvs. anerkendelse også som 

kærlighed til et andet menneske.  

 

• Historisk om anerkendelse. ( 44-47) 

• Honneth: mennesker opnår anerkendelse, når de får kærlighed.  

o Honneth: der er mangel på anerkendelse i samfundet, fx i social- og 

sundhedssystemerne.  

Anerkendelsesetik i omsorgssituationer 
• Tanken om anerkendelse kan fint kombineres med det nærhedsetiske i psykologiens 

omsorgssituationer: 

o Mødet mellem klient og behandler bygger på anerkendelse, respekt og forståelse. 

(49). 

o Det er vigtigt at man udvikler anerkendende relationer i forhold til de mennesker, 

som man omgås professionelt med (dette gælder også for pædagoger og at de 

anerkender børnene i børnehaverne) 

• Honneth: Anerkendelse kendetegner forudsætningen for menneskelig frihed, autonomi og 

identitetsdannelse.  

•  Psykologien har anerkendelse som et grundlæggende etisk mål med terapi og behandling.  

o Fx i terapi af familier eller børn, er det vigtigt at fremhæve at familiemedlemmerne 

føler sig set, værdsat og anerkendt (49). 
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Analyse af anerkendelses rolle i forskellige befolkningsgrupper: 

 

• Anerkendelse i familier: 

o Forholdet mellem børn og forældre kan ses som søgen efter anerkendelse. Barnet 

har behov for at opleve at det er unikt og værdsat (50) 

• Anerkendelse i samfundet: 

o Borgeren søger anerkendelse som værdigt menneske, der er noget i fælleskabet. 

• Anerkendelse ved psykologisk arbejde med socialt udsatte: 

o Ofte har fattige og arbejdsløse mistet selvrespekten og følelsen af respekt, og dette 

vil gentage sig i terapien. De føler sig krænkende på forskellige niveauer i 

anerkendelsessfærerne og derfor er de i praksis blevet isoleret fra samfundet. (50) 

• Anerkendelse ved udviklingshæmmende eller handicappede: 

o Risiko for at denne gruppe mennesker på mange niveauer føler sig isoleret fra 

samfundet, og dermed ikke får anerkendelse som gør at de mister deres selvrespekt.  

 

•  Anerkendelse er altså VIP for at respektere mennesker som borgere og fuldgyldige 

medlemmer af samfundet og velfærdsstatens institutioner.  

 

Anerkendelse i organisationspsykologien 
• Eksempel på hvordan anerkendelse kan have betydning for psykologen kan vises ved brug af 

begrebet indenfor organisationspsykologien.   

o Anerkendelse = grundlag for organisationsetik.  

o Anerkendelse er jf. to forfattere (s. 51) et etisk grundlag for arbejdet som 

organisationspsykologer.  

o  Når man ser på forholdet mellem individer, har anerkendelse en stor rolle for om 

det enkelte menneske har det godt på sin arbejdsplads.  

o Anerkendelse kan modvirke stress og konflikter på arbejdspladsen.  

o Problemer i organisationer, virksomheder og institutioner kan i høj grad tolkes som 

mangel på anerkendelse. (51) 

 

Anerkendelse i social- og sundhedspsykologien 
• Formål med at beskrive anerkendelse i henhold til psykologer: 

o At give etikken et solidt grundlag i respekten for det andet menneske.  

• Anerkendelse er dominerende i alle sammenhænge. 

 

• Det centrale i Høilunds anerkendelsestanke: 

o At psykologen (eller socialrådgiveren) tager udgangspunkt i klientens vision om det 

gode liv.  

o Borgeren er altså ikke kun objekt for behandling, altså genstand for undersøgelse. 

o Men derimod også et subjekt med fri vilje og begær efter frihed og anerkendelse.  

 Og pga. denne dobbelthed og ikke mindst subjektiviteten, skal psykologen 

respektere klientens krav og rettighed som borgeren har som borger i 

velfærdsstaten. (53) 
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 Klientens egen mening er central.  

 Når psykolog skal vurdere en klients sag, er det vigtigt at tage klientens 

opfattelse af det gode liv med, som grundlag for beslutningstagen og 

evaluering af behandling og sagsforløb. 

  Man må IKKE behandle klient efter objektive standarder – respekt for det 

enkelte menneske VIP. (54) 

 

• Høilund mener, at samfundet har lidt et autoritetstab – dvs. at der ikke længere er nogle 

objektive principper uafhængigt af individets subjektive opfattelse. 

o Dvs. at alle sager om klienter og patienter skal afgøres i tæt dialog med de 

involverede parter. 

 

• Det er igennem samtalen, det narrative, at psykologen finder frem til visionen om det gode 

liv.  

• Hvordan skal sagsforløb med klient takles, ifølge Høilunds anerkendelsestanke: 

o Vigtigt at borgerens juridiske og etiske autonomi, altså anerkendelse af visionen om 

det gode liv, bestemmer tilrettelæggelsen af sagsforløbet – selvfølgelig i samspil 

med den professionelle kompetence.  

o Arbejdet med klientens sag skal altså ske i samspil med klienten (55) og denne skal 

give informeret samtykke. 

o Ved sagens afslutning er det vigtigt at borgeren føler sig anerkendt og respekteret i 

sin etiske og retslige autonomi, og at der ikke har været skjulte dagsordner (55).  

o Hvis socialrådgiveren yder et skøn, skal det ud over hensynet til lovgivningen, 

baseres på respekt for borgerens autonomi og vision om det gode liv.  

 Er borgeren utilfreds, bør socialrådgiveren tage sagen op til overvejelse på ny og 

begrunde afgørelser hvor borgeren ikke er enig, sagligt.  

 

•  Ovenstående model kan bruges til at forstå de etiske rammer for psykologers forhold til 

deres klienter og patienter. 

 

• Etik for psykologer indebærer udviklingen af institutionel dømmekraft, der sætter 

anerkendelsen af klientens vision om det gode liv i centrum for hele sagsbehandlingen og 

terapien (56). 

• Den etiske dømmekraft er essentiel for den professionelle håndtering af forholdet til 

klienter, der skal behandles som samfundsborgere med egen fri vilje. (56) 

• Psykolog skal lade sin livshorisont smelte sammen med klientens forståelse af verden på den 

ene side – og på den anden sige beholde sin professionalisme med et kritisk distanceret 

nærvær.  

 

Kapitel 5 – De etiske principper 
• Etiske principper = (59) 

o Autonomi 

o Værdighed 
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o Integritet 

o Sårbarhed 

• Principperne udtrykker grundlæggende hensyn om beskyttelse af personen og varetagelse af 

menneskets gode liv (59).  

• Principperne bygger på fundamentale menneskerettigheder; fokus på selvbestemmelsen og 

retten til at bestemme over privatlivet og over personens private og personlige sfære.  

 

• Autonomi 

o Mest anvendte princip indenfor bioetik, medicinsk etik og sundhedsetik 

o Autonomi kan ikke stå alene, hvis man vil sikre et effektivt hensyn til det gode liv og 

samtidig styrke beskyttelsen af personen. 

o Derfor er autonomi suppleret af værdighed, integritet og sårbarhed 

 

• De fire etiske principper udgør tilsammen grundlaget for beskyttelse af menneskets 

personlige sfære. 

• Principperne tager udgangspunkt i den nærhedsetiske og anerkendelsesorienterede basale 

virkelighed, der melder sig i forholdet mellem klient og psykolog (60). 

• Forholdet mellem principper og konkrete etiske problemer (cases) skal forstås som et 

dynamisk hermeneutisk forhold, hvor principper og cases må ses i tæt sammenspil.  

• Principperne skal ikke bruges hierarkisk, men som at de udtrykker forskellige elementer af 

beskyttelsen af personen i den psykologiske behandling eller i forskningsøjemed.  

 

1. etiske grundprincip: Autonomiprincippet 
• Autonomi i Vesten er knyttet til individets frihed og udviklingen til en person ud fra 

personlige valg i forhold til den enkeltes vision om det gode liv. (61). 

• Demokrati = baseret på autonome borgeres selvbestemmelse (den danske grundlov bygger 

på individets ret til autonomi) (61n) 

• Autonomi = individet har evnen til at selv at tage beslutninger om sit eget liv. (62ø) 

o Beslutningerne kan dog også blive taget i samspil med andre mennesker ud fra 

fælles værdier. 

 

• Autonomis betydning i forsøg eller behandlingssituationer: 

o Den afgørende betydning af autonomi er at autonomi som princip retfærdiggør 

individets og personens ret til beskyttelse af privatlivet fred (privacy).  

 Dette indebærer fortrolighed, konfidentialitet og tavshedspligt i 

behandlingen. 

 Det indebærer også individets ret til informeret samtykke i forsøg og i 

behandling. 

 Det indebærer retten til at stoppe eller afvise behandlingen eller at afvise at 

indgår i forsøg.  

o Ingen behandling er mulig uden klientens udtrykkelige informerede samtykke. 

o Klienten skal have ret til at foretage sin autonome beslutning om at indgå i 

behandlingen, eller afvise den.  
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• Informeret samtykke = PT’s autonomi (63n-64ø) 

o En autonom handling indebærer: 

 1. Frihed 

 2. Autenticitet (ægthed) 

 3. Overvejelse 

 4. Moralsk refleksion  

o Selvom klientens beslutninger skal være autonome og frie, kan de sagtens være de 

samme som læger og sygeplejersker ville have anbefalet. 

• Informeret samtykke = en kommunikationsproces 

o Samspillet mellem klient og behandler leder til en bestemt behandling, som de i 

fællesskab er nået frem til er den rigtige.  

o Essentielle elementer i informeret samtykke er derfor: åbenhed, forståelse, 

frivillighed, kompetence og samtykke. (64m). 

o  Der er tale om informeret samtykke når psykologen er fuldstændig åben overfor 

klienten om forløbet, og klienten har forstået indholdet af forløbet og så frivilligt og 

kompetent samtykker til at gennemføre forløbet/behandlingsprocessen. 

 

• Begrænsninger ved autonomi: 

o Personer i terapi kan være så skrøbelige, at de ikke magter at bedømme 

behandlingssituationen.  

o Nogle psykologer kan være paternalistiske, og derfor ikke være særlig gode til at 

dele oplysninger med klienter.  

 

2. etiske grundprincip: Princippet om menneskets værdighed 
• Tæt forbindelse mellem autonomi og værdighed 

• Nogle sætter værdighed = autonomi.  

• Værdighed er grundlaget for udviklingen af menneskerettighederne: 

o Menneskerettighederne skal beskytte menneskes værd som udtryk for dets 

ukrænkelighed (67). 

• Menneskets værdighed udtrykker en enhed mellem krop og sjæl. 

o Hverken krop eller sjæl må krænkes i psykologisk forskning og behandling.  

• Respekten for mennesket er en del af respekten for menneskets værdighed som grundlag 

for selvbestemmelse. 

• Værdighed hænger sammen med ligebehandling (fairness), lige omsorg og respekt – og ja, 

i det hele taget retfærdighed.  

 

3. etiske grundprincip: Princippet om integritet 
• Integritet kan ses i tæt sammenhæng med autonomi og værdighed. 

• Integritet = den menneskelige persons privat sfære.  

o Integritet har en åndelig (psykisk) og kropslig (fysisk) dimension. 

o Åndelige dimension = urørlighedszonen.  

o Der er i psykologien og psykiatrien en risiko for at man invaderer personens 

urørlighedszone  dette kan krænke individs integritet. 
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o Vigtigt at man i psykologien og psykiatrien ikke træder ind i personens 

urørlighedszone på en krænkende måde. 

• Beskyttelse af integritet handler om at tage vare på den urørlige kerne i personligheden, 

som ikke må blive genstand for uønsket intervention (67). 

o Dette sker ved at man beskytter individets personlige integritet, ved at sikre 

fortrolighed, konfidentialitet og tavshedspligt i forbindelse med psykologisk 

behandling og terapi (67n).  

 

• Kropslig og psykisk integritet hænger sammen. 

o Psyken afhænger af kroppen. 

 

• Psykologen skal handle med respekt for klientens integritet.  

• Derudover er integritet også en dyd som psykologen selv skal have.  

o Psykologen bør handle med integritet og behandle alle klienter med samme omsorg 

og respekt baseret på høj professionel integritet. (68) 

 

4. etiske grundprincip: Princippet om hensynet til menneskets sårbarhed  
• Respekten for sårbarheden er et vigtigt bagvedliggende princip for bioetikken og den 

medicinske etik, samt etikken for psykologer. (69). 

• Sårbarhed kan ses som udtryk for menneskets basale livsvilkår – det kan ses som et 

normativt begreb. 

• Sårbarhed udtrykker etisk ubalance mellem det stærke og det svage. 

• I psykologisk behandling kan det etisk engagement, at tage hensyn til de sårbare.  

• Den etiske forståelse for sårbarheden er det grundlæggende ved det menneskelige vilkår.  

 

• Psykologens opgave med sårbare klienter: 

o At gennem behandlingen tage vare på det sårbare menneske i dets skrøbelighed.  

o At beskytte og respektere menneskets sårbarhed i forhold til indgreb og krænkelser 

fra andre mennesker, samfundet eller staten (70).  

 

Ansvar, kompetence og retfærdighed 
• Psykologen skal have disse tre begreber i mente, når han anvender de fire etiske 

grundprincipper (autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed).  

• Ansvar: 

o Psykologen har et ansvar overfor klienten, ikke kun juridisk men også moralsk til at 

udføre arbejdet så omhyggeligt og sagligt som muligt.  

o Professionsetik = pligten til at følge sit ansvar (jf. Weber, s. 71). 

• Kompetence: 

o Kompetencebevidsthed: den professionelle psykolog bør være bevidst om at have 

den nødvendige faglige kompetence til at håndtere de etiske krav i behandlingen.  

o Vigtigt at psykologen kan kritisk vurdere sine grænser og kompetence. (72) 

• Retfærdighed: 
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o De institutionelle faktorer i velfærdsstaten kan få social slagsside, dvs. at det kan 

resultere i at klienter ikke behandles fair.  

o Man bør undgå diskrimination og forsøge at behandle alle patienter ensartet på 

saglig og fair måde.  

 

•  Ergo: Beskyttelse af personens autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed skal ses 

indenfor en ramme, der sigter mod retfærdighed og lige omsorg og respekt overalt hvor 

psykologer virker (73ø). 

 

PROFESSIONSETIK 

Kapitel 6 – Etikken i den terapeutiske proces 
• Etik for psykologer = at anvende de etiske teorier, etiske principper og etiske regelsæt i lyset 

af nærheds- eksistens- og aneranerkendelsesetikken.  

• De etiske teorier, principper og regelsæt = værktøjskasse som psykologen har til rådighed 

når han støder på etisk problem eller dilemma. 

 

 

Biomagt og moralsk blindhed 
• De etiske dilemmaer melder sig, når psykologen har manglende viden eller forståelse i den 

situation han befinder sig i (75). 

• Moralsk blindhed: psykologen lader sig bestemme af institutionelle forhold, og kan derfor 

ikke se de etiske problemer.   

 

• Biomagt = modsat den anerkendende tankegang (hvor man anerkender klientens holdninger 

osv) går biomagten ud på at disciplinere individer til den institutionelle sammenhæng (76) 

 

• Moralsk blindhed = psykologer der ikke er klar over at de kommer til at tjene samfundets 

biomagt, fordi de er fuldstændig integrerede i behandlingssystemets strukturer. (76) 

o Den enkelte er slet ikke klar over at vedkommende gør noget ondt, fordi det onde 

er en tankeløs handling, der er bestemt af de strukturer og sammenhænge, som 

man dagligt lever i (76).  

o Psykologerne bliver fanget i instrumentelle arbejdsgange, uden at være bevidst om 

at de i virkeligheden udøver menneskeligt barbari.  

o Eks. på moralsk blindhed: 

 Psykologen der ikke har forstand på etik… 

 Psykologen der udnytter klienten, for at drage fordel af situationen (77) 

Etiske dilemmaer 
• Etisk dilemma = forskellige løsninger på situation, der alle virker som gode løsninger ELLER 

valg mellem god eller dårlig løsning ELLER valg mellem to problematiske løsninger (78) 
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• Dilemma er ikke bare et overfladefænomen, men grundlæggende valg af livsholdning.  

 

• Der skelnes mellem etisk dilemma og etisk problem: 

o Etisk dilemma = konflikt mellem to modstridende valg, der gensidigt udelukker 

hinanden. 

Fx kan man her se to etiske teorier overfor hinanden; pligt etik overfor nytteetik fx 

(79ø). 

o Etisk problem = problem med mange løsninger.  

• Etisk dilemma med to teorier overfor hinanden, løses ved at sammenligne de forskellige 

etiske teorier i forhold til løsning af dilemmaet.  

 

• Etiske dilemmaer løses i lyset af etiske teorier og principper.  

 

Den etiske beslutningsproces 
• Dømmekraften håndterer afvejningen af de forskellige komplekse etiske hensyn. 

o Dømmekraft = evnen til at sætte sig i den andens sted (jf Kant, 80). 

• Dømmekraftens opgave = at foretage interessentanalyse, der bestemmer de involverede 

parter og interesser i forhold til den etiske problemstilling. (80)  

 

• Beslutningsprocessen: 

o Afgøre om der er tale om et etisk spørgsmål, og se hvordan det etiske problem viser 

sig i situationen. 

o Anvende de etiske teorier og principper i den etiske problemstilling (velbegrundet).  

o Finde en løsning på dilemmaet ud fra det etiske regelsæt. (fx regelsæt for nordiske 

psykologer) 

o Vigtigt at alle involverede grupper er med i beslutningsprocessen. 

•  Håndteringen af etisk dilemma følger altså denne metodiske tilgang. 

 

• Ved krisesituationer bliver man obs på om etikken sidder på rygraden, fordi beslutningen 

skal gå hurtigt.  

• Vigtigt med åben kultur hvor man kan tale om etiske problemer. 

 

Etikken og metoden i de psykologiske retninger 
• Den etiske beslutningsproces finder ikke sted fuldstændig uafhængigt af metodiske ståsted 

som psykologen har (fx om han er kognitiv, narrativ osv).  

• Kognitiv adfærdsterapi: 

o Dydsetisk og pragmatisk og nytteorienteret.  

o Det gode liv som pejlepunkt er at minimere smerte og lidelse, gennem terapi med 

fokus på PT’ evne til rationelt under informeret samtykke at prioritere udvalgte 

præferencer med henblik på det gode liv (83). 

• Eksistentialistisk behandlingsmetode: 

o Nærhedsetik og anerkendelsestænkning. 
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o Mål med terapien er ikke lykken, men at PT bliver i stand til at udtrykke sin indre 

tolkning af verden  fokus er altså mere på meningen med det gode liv.  

• Narrativ terapi: 

o Sigter mod at afdække biomagt, moralsk blindhed og undertrykkelsesstrukturer. 

• Psykoanalyse: 

o Sigter ikke så meget mod tilfredsstillelse og det gode liv, men mere en frigørende 

pligtetik om at det fortrængte begær og behov skal op til overfladen.  

o Psykoanalyse = stærk paternalistisk  dvs. minus autonomi hos klient.  

• Systemteori: 

o Pligtetisk. 

o Forandringsorienteret 

 

•  Ergo:  

Vigtigt at psykologen er klar over de etiske implikationer der er i den tilgang/metode (fx KAT, 

narrativ osv) han anvender, når han skal træffe etiske beslutninger i forbindelse med den 

etiske beslutningsproces.  

 

Kompetence og kompetencetab 
• Kompetente psykologer er opmærksomme på begrænsninger i deres faglige og personlige 

kompetence – teoretisk såvel som praktisk.  

• Det kan være vanskeligt for en psykolog at blive klar over sine kompetence, og man ved 

måske ikke helt hvornår man har overskredet grænsen – og derved tager en etisk risiko. (87) 

• Definerbare kompetencer = universitetsgrad i psykologi 

• Udefinerbare kompetencer = fx evnen til at sætte sig i en anden persons sted. 

• Det er vigtigt at etikken inkorporeres i uddannelsen, således at den defineres som en formel 

kompetence der er en del af psykologens professionelle ansvar. 

 

• Kompetencetab: fx udbrændthed 

 

Kapitel 7 – Etikken i den psykologiske praksis 
• Etikken melder sig ikke kun i psykologens videnskabelige opfattelse og syn på behandlingen 

– den er også at finde konkret  den daglige praksis i organiseringen af terapien.  

 

• Der er en række klassiske problemområder i psykoterapi: 

o informeret samtykke og terapeutisk kontrakt 

o tavshedspligt og fortrolighed 

o interessekonflikt og rolleudnyttelse 

o intimitet og grænseoverskridende adfærd 

 

Den psykoterapeutiske metode 
• Foucault sammenligner psykoterapien med det katolske skriftemål. 
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o Præsten lytter tavst til synderens skriftemål. 

o  ligesom psykologen trækker sig tilbage og lytter til klientens traumer.  

o Terapeuten har enorm magt over klienten i det terapeutiske rum, hvor klienten 

fuldstændig underlægger sig terapeuten med sin åbenhed.  

o Denne paternalisme gør at terapeuten har et stort ansvar overfor klienten (93).  

• Psykoterapien kan, som pastoral magt, ende i undertrykkelse, magt og vold mod klienten. 

 

• Spørgsmål der kommer ud fra ovenstående: 

o Hvad er formålet med psykoterapi i et nærheds- og anerkendelsesetisk perspektiv? 

o Er det det gode liv? 

o Er psykoterapi undertrykkende social kontrol, der bygger på normaliserende 

mekanismer som gør at individet ikke sættes fri? 

 

• Der er store misbrugsmuligheder i terapien. (93) 

• Terapiens etik går ud på at være empatisk og i forlængelse af nærhedsetikken ”altid sætte 

sig i en andens sted”.  

• Terapien har til formål at hjælpe mennesker finde det gode liv med respekt for autonomi, 

værdighed, integritet og sårbarhed (94).  

• Terapeuten har stort etisk ansvar og stærke pligter overfor den som har valgt at overgive 

sig fuldstændigt til terapeuten. 

o Det er her terapeuten skal bringe den nærhedsetiske og anerkendelsesetiske 

indstilling på banen.  

 

Behandlingskontrakt 

• Behandlingskontrakt = en behandlingspagt mellem klient og behandler, hvor de to parter i 

fællesskab engagerer sig med henblik på vellykket behandling (94) 

• Denne etiske pagt går forud for den mere juridiske forståelse af kontraktforholdet.  

• Kontrakten skal indeholde en fælles søgning efter det gode (94n) jf. Ricæur.  

• Behandlingskontrakten er baseret nærhed og anerkendelse. – 

o Der skal være enighed om forudsætningerne for terapien. 

 

Informeret samtykke 

• Informeret samtykke = bliver et afgørende element i den psykoterapeutiske kontrakt.  

• Informeret samtykke er ikke bare en formel kontrakt, hvor klienten og terapeuten har 

givet samtykke til behandling – men den skal opfattes som en fælles forståelse og handling 

i forhold til målet med terapien. 

• Det er terapeutens opgave at forstå det informerede samtykke sådan, at klient og terapeut 

kan indgå i ligevægtigt fællesskab omkring behandlingen og dermed sikre god 

behandlingsproces (95) 

• En udfordring kan være en vanskelig patient.  

• Det er ikke afgørende at kontrakten er skriftlig.  
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Etik i forskellige terapiformer 
• Forskellige terapiformer indebærer forskellige etiske udfordringer, og forskellige klienter 

kræver forskellige etiske hensyn.  

• Eksempel på etiske udfordringer i terapi: 

o Mor der synes hendes barn skal i terapi fordi hun synes der er forskellige problemer 

med barnet.  

Dette kan krænke barnets autonomi og værdighed, og derudover kan anerkendelse 

af barnet og nærhed også komme på tale.  

Derudover kan der være særlige etiske hensyn når der er tale om børn i terapi. (96n-

97ø) 

 

Etiske udfordringer i forskellige terapiformer: (97) 

• Parterapi: 

o Svært at anerkende alle parters autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed.  

• Kollektive terapiformer (gruppeterapi): 

o Risiko for krænkelse af autonomi og værdighed i form af følelse af ansigtstab og 

skam, fordi gruppeterapien udleverer den enkelte til gruppen. 

o Gruppeterapi kan skabe følelse af fællesskab, men også gå ud over den enkeltes 

behov for privat sfære.  

o Sammensætningen af gruppen kan give problemer, hvor nogle kan føle sig 

undertrykte.  

• Adfærdsterapi: 

o Man risikerer at overskride grænser og derfor komme til at krænke personens 

autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed.  

• Vovede og udfordrende terapiformer (fx seksuelle terapiformer) 

o Risiko for at krænke etiske principper, fx kropslig integritet.  

 

• Den gode terapi i etisk forstand =  

o Ved flere personer kan man foretage interessentanalyse, hvor man tager alt med 

som står på spil hos alle involverede.  

o Man skal så tage hensyn til de etiske principper i henhold til alle de involverede.  

o Det informerede samtykke, den veltilrettelagte behandling og veldefinerede mål 

med behandling er vigtigt for god behandlingsproces.  

o Tvang må ALDRIG være en del af en psykoterapeutisk behandling. (98) 

 

Tavshedspligt og fortrolighed 
• Fortrolighed og tavshedspligt er grundlæggende for vellykket terapeutisk forhold.  

• Kravet om fortrolighed og tavshedspligt i terapien er begrundet ud fra de nærhedsetiske 

rammer for samtalen, baseret på respekt og anerkendelse af personen.  

o Det er principperne om respekt for værdighed og integritet, tages der særligt hensyn 

til.  

• Dilemma: Tavshedspligt vs. indberetningspligt 

o Det er altså svært at gå med til absolut tavshedspligt (99) 
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o Andre personers ret til aktindsigt er også et problem, som konflikter med 

tavshedspligt.  

 

• Et reelt etisk dilemma er når klienten fortæller psykologen at vedkommende har gjort ting 

som er så krænkende, umoralske eller skadende, at psykologen bliver nødt til at lade 

hensynet til de personer det omhandler veje tungere end tavshedspligten. 

o Her er dilemmaet altså konsekvensetik vs. pligtetik.  

o Pligtetisk: psykologen har givet sit løfte til klienten om tavshedspligt. 

o Konsekvensetik: risikoen er for andre er for høj, så tavshedspligten må tilsidesættes 

på grund af konsekvenserne af handlingen.  

 

• VIP at psykologen hele tiden respekterer klientens autonomi, værdighed, integritet og 

sårbarhed. 

o Ex på dilemma om psykolog skal bryde tavshedspligt (100) – utro mand med HIV.  

o Risikoen for at klienten skader en tredjepart er den afgørende faktor for om 

psykolog skal bryde sin tavshedspligt. 

 

• God ide at psykolog rådfører sig med klient inden indberetning (102). 

 

Inhabilitet og interessekonflikter 
• Hvordan håndterer psykolog interessekonflikter og spørgsmål om inhabilitet? 

o Ex hvis psykolog modtager tjenester fra klient.  

 

• Vigtigt at psykologen er opmærksom på sine og patientens grænser i terapiforholdet.  

• Vigtigt med professionel distance.  

• Psykologen skal ej tilbyde ydelser til venner, familie eller lign. udenfor rammerne af 

professionelt forhold (103).  

• Det kan være risikofyldt at opbygge private relationer til klient.  

• Psykologen bør ikke bytte ydelser med andre kolleger, fx advokater eller socialrådgivere  

kan give interessekonflikt som påvirker psykologens objektivitet. 

• Gaver: Det er et vurderingsspørgsmål hvornår man kan modtage gaver. 

o Ved lille gave kan klienten måske føle sig stødt hvis man ikke tager imod den.  

o Men der kan være situationer hvor selv den mindste gave kan være et problem at 

modtage (104) 

o Gaver kan stilles psykologen i afhængighedsforhold – derfor er det VIP at sætte 

gaven i forbindelse med terapien og en bedømmelse af personlighedsprofilen hos 

klienten.  

 

• Ergo: VIP at psykologer undgår at komme i situationer, hvor der er interesse/rollekonflikter 

osv.  

• Det er psykologens opgave med professionel dømmekraft at undgå at disse situationer 

udarter sig til forhold der ikke kan retfærdiggøres i behandlingsperspektiv.  
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Seksuelle og intime relationer til klienter 
• Seksuel tiltrækning, flirt og romance ligger på grænsen af professionel terapeutisk situation.  

• Seksuel tiltrækning bryder med det terapeutiske forhold, der skulle have været funderet i en 

professionel distance mellem klient og psykolog. 

 

• Klient tiltrukket af psykolog: kan skyldes at psykolog ses som eksperter, og den seksuelle 

tiltrækning kan skyldes dette.  

• Psykolog tiltrukket af klient: må betragtes som interesse- habilitetskonflikt. VIP at psykolog 

selv er OBS på det og stopper terapien på grund af konflikten.  

o Psykolog skal vedkende problemet overfor klient og hjælpe med at henvise til anden 

psykolog. 

 

• Berøring behøver ikke være problematisk i den terapeutiske relation. 

• Men berøring kan være problematisk hvis klienten fx ikke kan klare at blive kropsligt 

ufordret.  

 

• Ergo: psykologens integritet er VIP.  

 

Penge og økonomiske aspekter af psykoterapi 
• Generelt understreges det, at psykologer skal tilbyde terapi, der har en rimelig og fair pris.  

• Det afgørende er at de etiske principper (autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed) 

også respekteres i forbindelse med økonomi.  

 

• Etik i forbindelse med annoncering osv. for psykologen (109) 

 

Kapitel 8 – Etikken på psykologens arbejdsplads 
• Etiske spørgsmål for den ansatte psykolog (dvs ikke privat-praktiserende). (113) 

o Fx whistle-blowing, supervision, forhold til kolleger, indberetning af kollegers uetiske 

adfærd.  

 

Etiske problemer på arbejdet 
• Mange slags etiske problemer og dilemmaer kan opstå på arbejdspladsen, fx: 

o Forhold til kollegaer 

o Interessekonflikter 

o Gaver 

o Bestikkelse 

o Kønsdiskrimination  

o osv. 

• Dette kapitel ser på etik i arbejdslivet/på arbejdspladsen 

 

• Supervision: 
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o Den som leder supervisionen bør have generel etisk viden og kompetence.  

o Supervision er god hjælp til at håndtere etiske dilemmaer.  

• Sexchikane og kønsdiskrimination kan også være etisk problem på en arbejdsplads. 

•  Ved etiske dilemmaer med fx sexchikane står medarbejderne og klienternes interesser på 

spil – kommunikation skal derfor ske med udgangspunkt i respekt og anerkendelse af disse.  

 

• Etiske spørgsmål afhænger af ansættelsessted. 

• Fx hvis psykologer får folk til at deltage i eksperimenter uden samtykke = utetisk. 

• Psykologer i forsvaret: 

o Gøre mennesker til maskiner = uetisk? (116) 

o Eller træning af soldater til krig – kontroversielt etisk formål som psykologen bruger 

sin viden til. 

o At behandle soldater for depression, som de har fået fra deres job ”at slå mennesker 

ihjel” = uetisk?  

• A&O psykologer: 

o Psykologer der er med til at træne ledere og mennesker til at indgå i 

arbejdssammenhæng: 

o Uetisk at lave om på mennesker, så de handler på en bestemt måde (strategisk 

handlende og følelseskolde)? (116) 

 Her anvendes psykologi som en instrumentalisering af forskellige typer 

psykiske funktioner. 

o Hensynet til menneskets sårbarhed står på spil – bør man lave om på et menneskes 

sårbarhed? (116) 

o Rekruttering af medarbejdere 

 

Psykologer i det offentlige: social- og sundhedspsykologi 
• Grundlaget for håndteringen af de dilemmaer psykologen i det offentlige kan komme ud for, 

er nærhedsetikken, anerkendelsesetikken samt de etiske teorier og principperne (autonomi, 

værdighed, integritet og sårbarhed). (117) 

• Alt efter hvilken sektor psykologen er ansat under, gælder der specifikke etiske regler og 

hensyn.  

 

Etiske dilemmaer indenfor det socialpsykologiske område: 

• Etisk dilemma indenfor det socialpsykologiske område =  

modsætningen mellem staten og samfundsfundets krav til borgen VS. borgers egen vision 

om det gode liv.  

o Psykologen kommer til at så i dilemma: hensyn til den svage vs. forpligtelser som 

ansat.  

o Psykologen skal befordre klientens vision om det gode liv og samtidig følge statens 

regler og love.  

 Psykolog skal finde passende balance mellem individets autonomi, 

værdighed, integritet og sårbarhed OG samfundets krav om værdfærd og 

social værdighed (118).  
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• Eksempler på etiske dilemmaer indenfor det socialpsykologiske område: 

o Etisk dilemma ved arbejde med børn fx: hensynet til forældre vs. hensynet til 

barnets tarv og rettigheder (118) 

o Dilemma: indberetning af vanrøgt vs. barnet ønsker at være anonymt.  

o Dilemma: forældremyndighedssager, VIP at huske de etiske principper (autonomi, 

værdighed…) og være opmærksom på anerkendelse og respekt for forældrene.  

o Dilemma: tvangsfjernelse, biomagtens ret til at gribe ind i privatlivets fred. Her 

støder tre interesser sammen: (119) 

 1. Forældres interesser og rettigheder 

 2. Barnets interesser og tarv 

 3. Samfundets interesser og ansvar overfor borgere.  

 Tvangsanbringelse begrundes etisk ud fra hensynet til barnets gode liv. Dog 

er der samtidig risiko for moralsk blindhed (det er ikke sikkert barnet får det 

bedre af at komme på institution) 

o Dilemma: skolepsykologer, har børnene givet informeret samtykke til de 

undersøgelser skolepsykologen foretager?  

 

Etiske dilemmaer indenfor sundhedsområdet: 

• Der kan være konflikt mellem psykologer og psykiatere. (120) 

o VIP at psykologer kan se der kompetencebegrænsninger ved behandling af mental 

sygdom. 

 

• Eksempel på etisk dilemma indenfor sundhedsområdet: 

o Tvangsindlæggelse: biomagtens undertrykkelse af borgen vs. paternalismen. 

 Nytteetik: vil kunne retfærdiggøre tvangsindlæggelse hvis det 

grundlæggende set er til borgerens eget bedste. 

 Pligtetik: forkert at berøve folk deres frihed. Autonomi og frihed fremhæves.  

  

o Psykolog skal kunne forholde til svære etiske problemer, fx abort, fosterreduktion 

osv. (121n) 

 

Psykologer i det private: konsulenter og psykologiske test 
• Hvad laver psykologer i virksomheder; HR fx (122) 

 

Etiske dilemmaer for psykologer i det private erhverv: 

• Dilemma: hensyn til menneskets værdighed og integritet VS profit til firmaet (122). 

o Virksomhedens krav om nytte vs. medarbejderens autonomi, værdighed, integritet 

og sårbarhed (kan fx ses når psykolog afprøver menneskers styrker og svagheder i 

bestemte jobfunktioner) 

o Dilemma: psykolog hjælper med afskedigelse – dvs. er med til at rangordne 

mennesker og styrke organisationen ved at ofre svage medarbejdere.  

o Hvem er klienten? Virksomhedens eller medarbejderens interesse? 

• Psykolog i det private skal være bevidst om etikken.  
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• Anerkendelse VIP for A&O psykologer (123) 

o VIP at forholde sig kritisk til arbejdet og afklare om det er umuligt at arbejde ud fra 

anerkendelsesetisk synsvinkel. (124) 

 

Etiske dilemmaer ved psykologer og tests: 

• Mange slags tests anvendes, fx (125-126) 

o Personlighedstests ved ansættelse 

o Test af soldater ved session (IQ) 

• Meget diskussion om tests kan retfærdiggøres etisk.  

• Man kan spørge til kriterier og gyldighed af tests (126) 

• Vigtigt at være ansvarlig og saglig omkring tests. 

 

Psykologer som faglige eksperter: retssystem, universitet og medier 
• Der kan opstå etiske problemer og dilemmaer når psykolog optræder i ekspertrollen.  

 

• Psykologer i retssager 

• Etiske problemer når psykologers viden anvendes som evidens i retssager.  

o Fx i forældremyndighedssager kan det være vanskeligt at være objektiv.  

 

• Psykologer som undervisere/forskere: 

• Etisk problem fx vejledning, forelæsninger osv. – hvordan man gør det på en god saglig 

måde.  

o Etikken ved undervisning: at der er klar målbeskrivelse, så den studerende ved hvad 

han lærer på de enkelte kurser. 

• Etikken ved forskning:  

o Fx plagiering eller brug af andres arbejde uetisk  

o Se desuden videnskabsetik. 

o Forsøgspersoner: 

 Generel videnskabsetik (tilsagn, deltagere obs på risiko osv., fortrolighed) 

 Informeret samtykke.  

 Etisk dilemma om retten til at tilbageholde information for forsøgspersoner 

(fx ved placebo) 

 

• Psykologers optræden i medierne: 

• Psykolog skal være OBS på journalisters skjulte dagsorden.  

• Vigtigt at holde fast i sin psykologiske profession og professionalisme i konfrontation med 

offentligheden (130) 

• Offentlige udtalelser skal ske på veldokumenteret grundlag.  

 

• Opsummerende på psykologer som eksperter: 

• Professionsansvar vigtigt; at psykologen har en god dømmekraft med professionel integritet 

når denne udtaler sig som eksperter – enten i retssager, på uni eller i medierne. (131) 
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Kapitel 9 – De etiske principper for nordiske psykologer 
• Etiske principper:  

Fungerer som et værktøj for nordiske psykologer, som giver de nødvendige redskaber til at 

vurdere forskellige etiske dilemmaer en psykolog støder på.  

 

Målet med de etiske principper 
• De etiske principper giver nogle krav udover blot at følge lovgivningen.  

• De etiske principper giver et bud på hvordan psykologen skal forholde sig i dilemmaer 

mellem etik og ret – fx i gråzonen hvor noget ikke er direkte ulovligt, men alligevel er etisk 

uacceptabelt. (134) 

• Medlemmer af Dansk Psykologforening skal følge de fælles etikregler, de ”Etiske principper 

for nordiske psykologer”.  

• Respekten for menneskers værdighed har fået afgørende plads i de etiske principper for 

nordiske psykologer.  

o Det er en del af psykologens kompetence og integritet at arbejde for respekt for 

personens værdighed og menneskeværd (135ø). 

 

• Der er nedsat et Etiknævn under Dansk Psykologforening (135) 

• Etiknævnets opgaver: 

o Dette nævn kan vurdere klagesager, der ikke vurderes af det offentlige 

psykolognævn, samt tage stilling til klager fra psykologer over andre psykologer. 

o Kan også tage sager op på foranledning af bestyrelsen i Psykologforeningen. 

o Skal øge forståelsen for etiske spørgsmål og dilemmaer for medlemmerne af 

Psykologforeningen. 

 

De etiske teorier og de etiske principper for nordiske psykologer 
• En psykologs opgave = at sætte sig i en andens sted og leve sig ind i de konkrete relationer til 

patient og klient. 

o Det fænomenologiske grundlag for psykologisk etik er altså nærhedsetik.  

• Psykologen har et ansvar overfor det menneske som er foran det.  

o Det er dette ansvar de etiske principper for nordiske psykologer prøver at definere 

(136). 

 

• De forskellige etiske teorier danner grundlag for de etiske principper for nordiske 

psykologer.  

• Det er altså en kombination af de enkelte etiske tilgange, selvom det er ikke er direkte 

formuleret i retningslinjerne.   

 

• De forskellige etiske teorier i retningslinjerne kommer til udtryk på følgende måde: 

o Pligtetik: Psykologens opmærksomhed og ansvar for at beskytte det andet 

menneskes værdier og rettigheder (136) 

o Nytteetik: Når retningslinjerne går mod at fremme det gode og undgå det der skader 

personerne der er involveret. 
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o Samtaleetik: Lægger vægt på demokratisk debat om principperne 

o Nærhedsetik: Det konkrete møde mellem psykolog og klient er det centrale i den 

psykologiske praksis.  

 

Opbygningen af de etiske principper for nordiske psykologer  

(4 hovedprincipper) 
• De etiske retningslinjer er organiseret i fire hovedprincipper: 

1. Respekt for klientens rettigheder og værdighed 

2. Kompetence 

3. Ansvar  

4. Integritet  

 

• Formål med de etiske principper = at beskytte klienter mod uhensigtsmæssig eller skadelig 

intervention (psykologer kan i kraft af deres magt komme til at gøre mere skade end gavn). 

(137)  

• De etiske retningslinjer danner grundlag for at skabe troværdighed, og sikrer dermed tilliden 

til psykologfaglig professionsudøvelse opretholdes (138ø) 

 

• Etiske principper = håndfast værktøj i svære situationer (138) 

• Hvem henvender de etiske principper sig til? 

o Psykologer og klienter 

o Men også familie og pårørende (138) 

 

1. princip: 

Respekt, fortrolighed og informeret samtykke 
• 1.hovedprincip = respekt for klientens rettigheder og værdighed 

• Respekt = pligt etisk fundament  hensynet til ethvert menneskes rettigheder, værdighed 

og integritet er basis for psykologens virke.  

• Respekt for det enkelte menneskes værdighed og integritet og ret til privatlivets fred = 

forhold til psykolog er ligeværdigt, klienten er selvstændigt individ på lige fod med 

psykologen  

o Dette er modsat tidligere, hvor psykologen var meget paternalistisk og distancerede 

sig fra klienten og opfattede denne som mindreværdig (139) 

o Klient opfattes altså som menneske med egen vision om det gode liv, hvis værdier 

har ligeså stor indflydelse som psykologens. (139n-140ø) 

 

• Respekt for klientens ret til privatliv, selvbestemmelse og autonomi = basis for psykologens 

anerkendelse af klienten som ligeværdig.  

• Psykologen skal: vise respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet 

og arbejde for at fremme udviklingen heraf.  

o  Klient er altså centrum for psykologens virke. 

• Psykolog skal tage hensyn til klients ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og 

autonomi. 
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o  Hensyn til privatlivets fred (140) 

• Psykologen skal respektere klientens ret til fortrolighed, ved at tage tavshedspligt om det 

som erfares under udøvelse af professionen.  

o  for at den psykologiske behandling skal nytte, skal der være en fortrolighed til 

stede mellem klient og psykolog. 

 

• Undtagelse fra tavshedspligt, fx hvis der er noget som er direkte fare for klienten eller 

andre: (141) 

• Dilemma mellem tavshedspligt og underretningspligt 

o Etisk pligt til at underrette når PT er til skade for sig selv og andre (141) 

o Etisk dilemma hvis psykolog støder på noget klienten fortæller, som psykologen 

ifølge loven skal indberette.  

 

• Informeret samtykke = basis for vellykket behandling (141) 

o Informeret samtykke viser hvorledes terapi bør ses som en vedvarende dialog 

mellem klient og behandler (142). (forholdet mellem de to er længere paternalistisk, 

men nu et gensidigt forhold) 

o De etiske principper for nordiske psykologer lægger altså stor vægt på klientens 

selvbestemmelse i forbindelse med behandlingsprocessen (142m) 

 

• Patients autonomi = har ret til at afvise behandling (142) 

 

2. princip: 

Kompetence og etisk bevidsthed 
• 2. hovedprincip = kompetence 

• Kompetence = Retningslinjer for krav til psykologen egne færdigheder 

• Kompetenceprincippet indebærer at psykologen har et højt fagligt niveau (143) og at 

psykologen er opmærksom på sine egne evner.  

o Vigtigt at psykologen har en kritisk selvrefleksion over grænserne for sine 

kompetencer. 

o VIP at psykologen kun påtager sig opgaver indenfor sine kompetencer. 

 

• Formål med kompetence princippet; at sikre psykologens etiske bevidsthed (143) 

• Vigtigt at være OBS på psykologens kompetencebegrænsninger (143-144), da psykologen 

ved dette kan gøre mere skade end gav (143n). 

• Eksempler på kompetencebegrænsninger (144ø): 

o Psykologen har ikke den fornødne uddannelse.  

 

3. princip: 

Det professionsetiske ansvar 
• 3. hovedprincip = ansvar 

• Ansvar = både professionelt ansvar men også eksistentielt ansvar:  

o Professionelt ansvar 
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o Eksistentielt ansvar (psykologen skal være OBS på rækkevidden af sine handler og 

også forholder sig til det samfund vedkommende indgår i)  

 

• Professionelle ansvar:  

o Psykolog er repræsentant for den psykologiske profession.  

o Psykologen må ikke misbruge sin psykologfaglige viden, og har et ansvar overfor 

dette. 

o Psykologen deltager ikke i aktiviteter som sigter mod psykiske eller fysiske 

tvangsmidler (fx indoktrinering, hjernevask, tortur osv (145ø)) eller truer om 

sådanne tvangsmidler.  

o  professionsansvaret fokuserer på at psykologen ikke foretager sig ting som ligger 

udenfor respekt for menneskets autonomi, værdighed og integritet.  

 

• Ansvaret er særligt VIP ved etiske dilemmaer.  

• Ansvar er også kontinuitet i opgaverne. 

o At psykolog ej dropper klient midt i forløbet, men har ansvar for sin opgave og 

fastholder det til den er stoppet (eller psykologen har hjulpet klient med at finde 

anden psykolog). 

 

4. princip: 

Personlig og faglig integritet 
• 4. hovedprincip = psykologens personlige og faglige integritet 

• I flg. retningslinjerne for nordiske psykologer er det VIP at psykologen har sin faglige og 

personlige integritet i behold, i både forskning og undervisnings samt i terapi og behandling.  

• Integritet = at psykologen optræder ærligt, upartisk og respektfuldt overfor involverede 

parter. Han forsøger at synliggøre og klargøre sin egen rolle i de forskellige sammenhænge, 

han arbejder i (146) 

• Redelighed og tydelighed VIP del af integritet: 

o Fx at psykologen ikke udgiver sig for at have andre kompetencer end han har. 

(146m). 

 

• Rolleudnyttelse strider mod integritet 

o Ex på rolleudnyttelse er udnyttelse af intimitet med klient til seksuel relation (147ø). 

 

• De etiske principper for nordiske psykologer opstiller en etisk beslutningsmodel, der skal 

bruges til at analysere og vurdere etiske dilemmaer og problemer (148ø) 
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Kapitel 10 – En etisk beslutningsmodel for psykologer 
OBS: Til eksamen, ved gennemgang af de 5 trin – kig da indeni bogen for uddybelse af trinene. Synes 

ikke denne beskrivelse er let nok. 

 

• Består af 5 trin som skridt mod en velovervejet analyse (155). 

1. Fænomenologisk og kritisk hermeneutisk analyse af meningssammenhæng i en 

bestemt situation. 

2. Analyse af det etiske dilemma i situationen i lyset af de forskellige etiske teorier.  

3. Analyse af det etiske dilemma i lyset af de etiske principper. 

4. Anvendelse af de etiske retningslinjer for nordiske psykologer til forståelse af 

dilemmaet. 

5. Afgørelse og handlingsanvisning, herunder evaluering og diskussion af 

konsekvenser af beslutningen. 

 

1. Fænomenologisk og kritisk hermeneutisks analyse 
• Narrativ rekonstruktion og fremstilling af det etiske problem og etiske dilemma som viser 

sig i casen. 

• Anerkendelse og nærhedsetik udgør forforståelsen for dette perspektiv.  

• Kernen i det etiske problem eller dilemma beskrives så man rekonstruerer meningen i 

fortællingen.  

• Derefter tolker man problemet med henblik på at forstå hvad det etiske problem går ud på. 

• De forskellige parter i casens hensyn og interesser beskrives.  

o Dette danner grundlag for at forstå den etiske meningsdannelse i casen. 

o De forskellige parters værdier, rollefordelinger, etiske holdninger og livsanskuelser 

kommer frem i lyset her.  

 

2. Analyse i lyset af de forskellige etiske teorier 
• Analyse af det etiske problem eller dilemma i forhold til parterne i casen ud fra de 

grundlæggende etiske teorier.  

o Dydsetik, pligtetik, nytteetik og samtaleetik. 

o Begreber for disse teorier skal anvendes på dette niveau.  

• Man kan enten analysere det etiske problem som: 

o Dilemma mellem forskellige etiske teorier.  

o Eller man kan se på det etiske teorier rangordnet hvor man kommer med indput til 

casen set ud fra hver af teorierne. (ja) 

 

• De etiske teorier lægger vægt på forskellige dimensioner (159): 

o Dydsetikken:  

 Målet med den gode etiske beslutning, er at fremme hensynet til lykken 

eller ”det gode liv”.  

 Dydsetikken vil fokusere på aktørernes gode liv i casen, og psykologens 

handling vil rettes ind derefter. 

o Pligtetikken: 
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 Målet med den gode etiske handling er almen morallov, den etiske pligt, 

retfærdighed og respekt for de grundlæggende menneskerettigheder. 

 Vægten er på at faste normer og universelle moralske regler overholdes af 

parterne i casen – at alle bliver behandling på fair og retfærdig måde. 

o Nytteetikken: 

 Vægt på handlingens konsekvenser. 

 Den gode handling er den handling, der bringer størst mulig lykke til de 

fleste mennesker.  

 Ved casen vil nytteetikeren foretage det valg, som sigter mod at undgå 

smerte og lidelse, ved at foretage det valg som er mest effektivt og nyttig 

handling – med de bedste konsekvenser. 

o Samtaleetikken: 

 De etiske beslutninger bliver foretaget i demokratisk proces, hvor alle 

argumenter bliver undersøgt. 

 Også de svage parter i casen kommer til orde og får deres synspunkt i 

betragtning i forhold til casen. 

•  Man kan analysere casen enten med to teorier overfor hinanden (fx pligtetik over 

nytteetik, altså pligt overfor konskvenser) 

•  Eller man kan belyse casen ud fra hver af teorierne. 

 

3. Analyse ud fra de etiske principper 
• Analyse af casen ud fra de 4 etiske principper, autonomi, værdighed, integritet og 

sårbarhed 

o Disse principper sættes i relation til parterne i sagen, fx psykologen og klienten og de 

pårørende.  

 

• Analyse ud fra autonomi: 

o 1. Autonomi som kapacitet for skabelse af ideer og mål for livet. 

o 2. Autonomi som evnen til moralsk indsigt, selvlovgivning og ret til privatlivets fred. 

o 3. Autonomi som evnen til at tage beslutninger og handle uden ydre tvang. 

o 4. Autonomi som evnen til politisk involvering og personligt ansvar.  

o 5. Autonomi som evnen til informeret samtykke. 

•  disse punkter/opfattelser om autonomi skal bruges som grundlag for analysen af 

autonomiens betydning for parterne i casen. 

 

• Analyse ud fra værdighed: 

o Værdighed = en iboende værdi i et menneske i et fællesskab eller samfund. 

o Respekt for subjektet som moralsk agent. 

o Ethvert menneske må betragtes som et væsen, som ikke kan købes eller sælges.  

o Værdighed = menneskets ubestemmelige position i universet.  

o Værdsættelse af sig selv, at være stolt… 

 

• Analyse ud fra integritet: 

o side. 160n-161ø 
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• Analyse ud fra sårbarhed 

o Sårbarhed er tæt forbundet med integritet, men sårbarhed udtrykker mere end det 

menneskelige vilkårs karakteriska.  

o Beskyttelse og respekt for sårbarhed.  

o Skal man respektere sårbarheden, eller skal man hjælpe individet af med den? (Fx 

ved A&O psykologer) 

 

4. Analyse med etiske principper for nordiske psykologer 
• Vægt på hvordan de fire hovedprincipper; respekt, kompetence, ansvar og integritet, får 

betydning af psykologens håndtering af det etiske problem. 

 

• 1. Respekt:  

o Psykologen skal tage hensyn til klientens autonomi og rettigheder.  

o Respekt dækker fortrolighed, tavshedspligt og ret til privatlivets fred (privacy). 

o Respekt for informeret samtykke. 

o Respekt for tavshedspligt vs. indberetningspligt.  

• 2. Kompetence og etisk bevidsthed: 

o At psykologen er klar over sine kompetencebegrænsninger.  

o Høj etisk bevidsthed, fx værner sig mod biomagt og moralsk blindhed.  

• 3. Ansvar 

o Psykologen er obs på at han har et ansvar ud over det juridiske ansvar, fx at han ikke 

bruger uetiske formål i behandling (hjernevask, indoktrinering osv) 

o Og at han har et ansvar for ikke at misligeholde sine klienter – men føler ansvar 

overfor opgaven, fra start til slut.  

• 4. Integritet 

o At psykologen optræder ærligt, upartisk og respektfuldt overfor parterne.  

o At han ikke misbruger sin rolle som psykolog, fx økonomisk eller seksuelt.  

 

 Casen skal analyseres med henblik på at undersøge hvorvidt ovenstående principper skal 

respekteres.  

 

5. Afgørelse, beslutning, handling og evaluering 
• God etisk beslutning bygger på dømmekraft, etisk bevidsthed og evnen til at handle godt.  

• Afsluttende opsamling og evaluering af den etiske beslutningsproces 

 

• De første fire punkter i den etiske beslutningsmodel danner grundlag for en afgørelse eller 

beslutning, der integrerer de forskellige hensyn i forhold til den konkrete afgørelse og 

beslutning.  

o Beslutningen kan begrundes ud fra enkelte hensyn i casen. 

o Og den kan begrundes ud fra analysen af de etiske teorier, principper og 

retningslinjer.  

 Disse samles som en helhed der udgør en rationel begrundelse. 
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• Evaluering sker med udgangspunkt i fortolkningen af casen.  

o Stemmer resultatet med beslutningen overens med målet med handlingen.  

• På dette grundlag kan man tolke historien i lyset af anerkendelse og nærhedsetik (hvor 

visionen om det gode liv er pejlepunkt) 

 

•  Altså, hvordan påvirker afgørelsen virkeligheden. 

•  og så en evaluering af det hele.  


