
ÅRSBERETNING FOR FAGLIG ETISK RÅD 2013 
 
 
Faglig etisk råd (FER) har hatt følgende sammensetning i 2013: 
 
Henning Herrestad, leder 
Hélène Fellman, medlem 
Birgitte Brager Melbye, medlem 
Siw Stenbrenden, medlem 
Ingunn Jørstad, medlem  
 
FER er et rådgivende organ for NGFs styre og medlemmer. 
 
FER har gjennomført 8 møter i kalenderåret 2013. FER har også hatt et dagsseminar om 
konfliktløsning sammen med styret ledet av Geir Dale. FER sender styret referat fra alle sine møter. 
 
FER har blant annet arbeidet med følgende saker: 
 
Endring av Retningslinjer for behandling av klagesaker i NGF  

Inspirert av seminaret om konfliktløsning har FER på nytt sett på retningslinjene for behandling av 
klagesaker. FER har utarbeidet et forslag til årsmøtet om a) et offentlig sett retningslinjer for 
klagesaksbehandling som ikke skal endres uten årsmøtevedtak, b) en utvidet intern veiledning for 
klageutvalg som kan endres gjennom styrevedtak. Hensikten er å ha en pedagogisk beskrivelse av 
klagesaksbehandling som utelater byråkratiske detaljer, og samtidig ha en detaljert prosessveiledning 
for FER som lettere kan endres ved behov. 

 
Endring av Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilknyttet NGF  

FER har fullført sin gjennomgang og tilpasning av EAGTs etiske prinsipper, og foreslår et par 
endringer for årsmøtet 2014. 
 
Klagesaker 

FER har gitt råd til en påklaget i en tidligere sak der klager truer med rettslige skritt. FER mottok en 
klage like før jul, men begynte behandlingen først i januar 2014. Det ble ikke behandlet noen nye 
klager i 2013. 
 
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. 
 
Konsultasjon for NGI 

FER har presentert endringene i etiske retningslinjer når det gjelder doble relasjoner, og bakgrunnen 
for disse endringene på et møte med lærerstaben ved NGI. 
 
Informasjon til NGFs medlemmer 

I hver utgave av Gestaltterapeuten har FER skrevet en artikkel. Ada E. Haugerud Lofstad og Birgitte 
Brager Melbye skrev om problemer rundt terapeutens tilgjengelighet i nr 1-2013, Henning Herrestad 
skrev om problemer knyttet til terapi med personer under 18 år i nr 2-2013. I nr 1-2014 har vi bidratt 
med en kommentar til Liv Aagaards artikkel Når det verste skjer. 
 
FER fører referater fra sin møtevirksomhet. FER sender styret referat fra alle sine møter. 

 
Oslo, den12 februar 2014 
 
Henning Herrestad   Hélène Fellman    Birgitte Brager Melbye 

Sign.     Sign.     Sign. 
Siw Stenbrenden    Ingunn Jørstad  

Sign.     Sign.      
 


