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I praktiken har etikrådens arbetssätt 
varierat något mellan de nordiska län-
derna. Arbetet är svårt då målet är att 
utforma klagomålshanteringsrutiner-
na så att de inte upplevs som straffan-
de eller dömande utan i stället främjar 
lärande, utveckling och etisk reflek-
tion. 

Det blev en utmaning för oss alla 
som deltog vid det nordiska etikråds-
mötet i Skodsborg 2013 som hade te-
mat ”Supervision as Sanction”. Hur 
skulle en påklagad psykolog upple-
va att ”bli tvingad” till handledning? 
Prob lemområden i sammanhanget är 
till exempel frånvaro av ett fritt val, 
risk för bristande motivation till för-
ändring, ekonomiska konsekvenser 
samt frågan om vem som ska ha befo-
genhet att avgöra utfallet.

Mötet inleddes med en föreläsning av 
Jan Nielsen, psykolog och associate 
professor vid Köpenhamns universi-
tet, om handledningens möjligheter 
och begränsningar: ”Control versus 
alliance”. Han tog bland annat upp 
forskning om hur mycket vi är bered-
da att avslöja i handledningsprocessen 
och visade också ett exempel på ”Des-
criptive criteria for professional per-
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formance review policy standards” 
(J M Bernard & R K Goodyear, 2009). 
Därmed aktualiserades två centrala 
teman, dels vem vi önskar bli hand-
ledda av och det förtroende vi har för 
handledaren, dels hur handlednings-
processen ska värderas. 

Det danska etikrådet, som var värd för 
det nordiska mötet, har andra förut-
sättningar att arbeta under än de öv-
riga nordiska etikråden då de endast 
kan hantera klagomål på icke legiti-
merade psykologer. De legitimerade 
psykologerna kan anmälas till det som 
i Sverige kan jämföras med Social-
styrelsen. Således är det mindre er-
farna psykologer som blir föremål för 
granskning. 

Under seminariet beskrev danskar-
na ett ärende där de föreslagit hand-
ledning som sanktion i ett ärende. 
Exem plet gällde en psykolog som in-
lett ett förhållande med en patient, 
vilket initialt såg ut som ett utökat en-
gagemang i patienten och patientens 
barn. Fortsättningen blev inte bra för 
någondera part och patienten anmäl-
de ärendet till danska etikrådet. 

Efter övervägande beslutade etik-
rådet att föreslå psykologen hand-

ledning som sanktion. Medlemmen 
accepterade och handledningen av-
slutades efter 20 timmar, som psyko-
logen själv betalade. Rådet beskrev 
uppdraget för handledaren med de 
problemställningar som måste arbe-
tas med under handledningen. 

När handledningen avslutats fick 
rådet skriftliga redogörelser från 
både handledaren och psykologen 
och på basis av dessa kunde etikrå-
det besluta att handledningen var 
genomförd med ett tillfredställande 
resultat. Sanktionen gällande ute-
slutning upphävdes och psykologen 
kunde fortsätta som medlem i Danska 
psykologföre ningen.

Det blev ett tankeväckande semina-
rium där de nordiska etikråden pre-
senterade sina tankar och reflektio-
ner kring möjligheten att använda 
handledning som ett verktyg i det 
yrkes etiska arbetet. Vi kunde begrun-
da våra teorier och erfarenheter av 
handledning och på vilka premisser 
de skulle kunna användas för att öka 
och utveckla psykologens yrkesetiska 
reflektionsförmåga.

I Sveriges Psykologförbunds Etik-
råd har arbetet med att ha reflekteran-
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de samtal med påklagade psykologer i 
allt fler fall kommit att handla om mer 
än ett enda samtal (läs telefonsamtal). 
För att hela ärendet ska kunna bely-
sas på ett utförligt sätt har i vissa fall 
ett flertal samtal ägt rum. Därmed har 
psykologen i lugn och ro fått möjlig-
heten att nå fram till ett etiskt reflek-

terande med förståelse för den som 
klagat och tankar kring det egna age-
randet och dess konsek venser. 

Detta sätt att kommunicera är inte 
handledning i egentlig mening, men 
det finns moment som överensstäm-
mer. Det som brukar definieras som 
handledning är dels ett eget val av 
den person som väntas kunna bidra 
med utveckling och en förståelse för 
vad som händer i den mellanmänsk-

liga relationen mellan psykolog och 
patient, dels en tilldelad handledare 
som ska bistå i ett utbildningssam-
manhang med ovannämnda aspekter 
av lärandet.

I många av ärendena som behandlas 
i vårt etikråd rekommenderar vi att 
den påklagade psykologen ska försö-
ka få handledning på sin arbetsplats. 
Även i det förebyggande arbetet med 
rådgivning framkommer ofta en brist 
på kollegialt stöd och handlednings-
möjligheter.

Vi i Sveriges Psykologförbunds 
Etik råd ser fram emot synpunkter på 
vårt arbete med att stimu-
lera till etiskt reflekte-
rande med eller utan 
handledning som en 
del i processen. Til-
läggas bör att Etikrå-
det inte utdelar sank-
tioner.●

För Sveriges Psykologförbunds Etikråd 
BIRGITTA JOHANSSON NIEMELÄ

REFERENS:
Janine M. Bernard & Rodney K Goodyear (2009).
Fundamentals of clinical supervision. 

”Målet är att utforma 
klagomålshanterings-
rutinerna så att de inte 
upplevs som straffande 
eller dömande”

… har sedan 1987 enats om gemensam-
ma yrkesetiska principer. Något senare ut-
arbetade Europeiska psykologföreningar-
nas federation, EFPA, en gemensam kod, 
kallad Meta-Code of Ethics. 

Dessa principer antogs av Sveriges 
Psykologförbunds kongress år 1998. Reg-
lerna är betydligt mer allmänna än tidiga-
re versioner och ger därmed en stor tolk-
ningsfrihet. 

Det svenska etikrådets arbets-
instruktion, enligt Sveriges Psykologför-
bunds kongressbeslut från samma år, är 
följande:

Etikrådet har som en av sina uppgif-
ter att göra utredningar när medlemmars 

yrkesetiska handlande har ifrågasatts. 
Etikrådets utredning innebär i första hand 
en diskussion med psykologen utifrån det 
klagomål som inkommit. 

Denna diskussion syftar också till ett re-
flekterande över de etiska frågeställningar 
som aktualiserats genom klagomålet. Etik-
rådet har ej att fatta beslut om sanktioner 
och kommer inte att överlämna något ställ-
ningstagande till den klagande. 

Om Etikrådet bedömer att psykologen 
gjort allvarliga avsteg från de yrkesetiska 
principerna överlämnas ärendet till För-
bundsstyrelsen för beslut om eventuell 
sanktion. 

Etikrådet arbetar under sekretess. 

De nordiska psykologförbunden…

BETEENDEPROBLEM  
I PSYKIATRISK VÅRD
Om lågaffektivt  
bemötande
Av Bo Hejlskov Elvén och 
Sophie Abild
Natur & Kultur, 2015

I Beteendeproblem i psykiatrisk vård be-
skriver psykologen Bo Hejlskov Elvén och 
sjuksköterskan Sophie Abild hur man kan 
bemöta patienter inom psykiatrin i kritiska 
situationer. Är det möjligt att bevara relatio-
nen till patienten även i ett kritiskt och kon-
fliktfyllt läge? Författarna anser att svaret 
är att utgå från ett lågaffektivt bemötande 
av patienten. I det ingår bland annat att 
visa respekt och empati, ta hänsyn till pa-
tientens känslor, ställa realistiska krav och 
att ha ett problemlösande och mjukt för-
hållningssätt. 

Boken innehåller flera fallbeskrivningar 
från vardagen inom psykiatrin. Författarna 
ger också förslag till konkreta handlings-
planer för att bättre kunna förebygga kon-
flikter. Personal inom psykiatrin – såväl 
inom slutenvården som inom öppenvården 
– kan ha nytta av metoderna. ●

BETEENDEPROBLEM  
I ÄLDREVÅRDEN
Att förstå och möta
Av Bo Hejlskov Elvén,  
Charlotte Agger och 
Iben Ljungmann.
Natur & Kultur, 2015

Inom äldreomsorgen finns många boende 
med personlighets- och beteendeföränd-
ringar, ofta beroende på att de har en de-
menssjukdom.  Bokens författare vill visa 
hur problembeteenden kan förebyggas 
och hanteras med lågaffektivt bemötande 
genom att förmedla trygghet och att skapa 
en lugn miljö. Det handlar om att utgå från 
personen och inte från diagnosen. 

Författarna tar upp flera vardagliga si-
tuationer som kan möta personal inom 
äldrevården. Den innehåller också ett stu-
diematerial för vidare diskussioner i arbets-
grupper.  Även anhöriga kan ha stor behåll-
ning av boken. ●

FO
TO

: U
LR

IC
A 

ZW
EN

GE
R

NYTT I TRYCK

 Bo Hejlskov Elvén


