ÅRSBERETNING FOR FAGLIG ETISK RÅD 2014
Faglig etisk råd (FER) har hatt følgende sammensetning i 2014:
Henning Herrestad, leder, Hélène Fellman, medlem, Birgitte Brager Melbye, medlem,
Ingunn Jørstad, medlem, Liv Aagaard, medlem
FER er et rådgivende organ for NGFs styre og medlemmer. FER har gjennomført 8 møter i
kalenderåret 2014. I tillegg har medlemmer av FER vært i møte med styret i NGF og deltatt på to
dialogmøter i NGF. FER har hatt utstrakt korrespondanse pr. e-post seg i mellom og med styret.
FER har blant annet arbeidet med følgende saker:
Endring av Retningslinjer for behandling av klagesaker i NGF
Årsmøtet 2014 vedtok endret rutinebeskrivelse for behandling av klagesaker, ”Retningslinjer for
behandling av klager”. NGF har nå en publikumsvennlig versjon offentliggjort på sine nettsider, mens
FER også har en intern veileder som kan endres ved styrevedtak. FER foreslår ingen nye endringer i
2015.
Endring av Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilknyttet NGF
Med endringene som ble vedtatt av årsmøtet i 2014 var FER ferdig med sin revisjon og EAGTtilpasning av NGFs etiske prinsipper.
FER foreslår for årsmøtet i 2015 en endring av §2.8 slik at minimumskrav til en journal inngår i
paragrafen.
Endring av vedtektene for NGF
FER foreslår for årsmøtet i 2015 en endring av vedtektene §4.7 slik at ordet journal kommer inn i
vedtektene.
Klagesaker
FER har mottatt tre klagesaker. Én endte med forlik, én ble avvist, og den siste var fortsatt under
behandling ved årets slutt. FER har fått en e-postadresse: FER@ngfo.no som brukes i forbindelse
med klagesaker.
Andre henvendelser til FER
FER har gjennom året drøftet et fåtall henvendelser fra medlemmer og fra styret med anmodning om å
gi sin uttalelse og vurdering av problemstillinger. Samtlige saker er ferdigbehandlet av FER og
tilbakemeldinger er gitt.
Annen aktivitet
FER har skrevet en kommentar til Liv Aagaards artikkel «Når det verste skjer» i Gestalt nr 1-2014, og
en artikkel om hensikten med klagesaksordningen i Gestalt nr 2-2014.
FER er i gang med å utarbeide forslag om krav til journalføring for medlemmer av NGF. Styret har
invitert medlemmene til å delta i en arbeidsgruppe sammen med FER. Forslaget vil ventelig fremmes
for årsmøtet 2016.

FER fører referater fra sin møtevirksomhet.
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