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ÅRSBERETNING FOR FAGLIG ETISK RÅD 2016

Faglig etisk råd (FER) har hatt følgende sammensetning i 2016:
Ingunn Jørstad, leder, Ketil Melhus, medlem, Heidi Minde, medlem, Margareth Svendsen,
medlem, Liv Aagaard, medlem.
FER er et rådgivende organ for NGFs styre og medlemmer.
FER har gjennomført 8 møter i kalenderåret 2016. I tillegg har medlemmer av FER
deltatt på et dialogmøte i NGF. Alle møter er referatført og referater sendt i kopi til
styret. FER har hatt utstrakt korrespondanse pr. e-post seg i mellom, med styret og ifm
medlemmers henvendelser til FER.
FER har blant annet arbeidet med følgende saker:
Endring av Retningslinjer for behandling av klagesaker i NGF
På årsmøtet 2014 ble det vedtatt en oppdeling av retningslinjene i a) et offentlig sett
retningslinjer for klagesaksbehandling som ikke skal endres uten årsmøtevedtak og b)
en utvidet intern veiledning for klageutvalg som kan endres gjennom styrevedtak.
Hensikten var å ha en pedagogisk beskrivelse av klagesaksbehandling som utelater
byråkratiske detaljer, og samtidig ha en detaljert prosessveiledning for FER som lettere
kunne endres ved behov. Etter å ha erfart en del forvirring og redusert brukervennlighet
samt etter korrespondanse med EAGT, ønsker vi nå å slå de to delene sammen til ett
dokument. Vi har lagt til grunn at hele dokumentet skal kunne leses og være veiledende
også for publikum. I tillegg har vi ønsket å oppdatere retningslinjene vedrørende
utforming og en del detaljer.
Klagesaker
FER har mottatt 3 klagesaker i 2016, hvorav 2 ble behandlet, én avvist.
Andre henvendelser til FER
FER har gjennom året mottatt flere henvendelser fra medlemmer med anmodning om å
gi sin uttalelse og vurdering av etiske problemstillinger. Samtlige saker er
ferdigbehandlet av FER og tilbakemeldinger er gitt til medlemmene fortløpende.
Annen aktivitet, bl.a.
FER har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre av FERs medlemmer som har
påbegynt arbeidet med revisjon av Veiledningshefte for dokumentasjon av
gestaltterapeutisk praksis. Heftet ble utarbeidet i 2010 og ligger på NGF’s nettsider.
Etter forespørsel til FER vedrørende problemstillingen konfidensialitet i terapisamtaler
på Skype, har FER utarbeidet et arbeidsdokument/ hefte, ”Veiledning for bruk av
virtuelle samtalerom”. Arbeidet er ikke ferdigstilt.
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Brev fra EAGT der Retningslinjene for behandling av klagesaker blir vurdert for
godkjennelse, er gjennomgått og drøftet. Beslutning om å endre retningslinjene. NGF’s
styreleder og FERs leder har i samarbeid utarbeidet svar til EAGT.
Informasjon til NGFs medlemmer
FER har utarbeidet et nyhetsbrev etter fagdagen på Herr Nilsen høsten 2015, om
dokumentasjon av gestaltterapeutisk praksis.
FER har revidert foreningens ”Nettvett for gestaltterapeuter” og gjort visse endringer i
tråd med nettbruken i dag. Nettvett er sendt ut i nyhetsbrev samt lagt ut på NGFs
nettsider samt Facebook side.

Oslo, den 30. januar 2017
Ingunn Jørstad
Sign.
Margareth Svendsen
Sign.

Ketil Melhus
Sign.

Heidi Minde
Sign.
Liv Aagaard
Sign.
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