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Kronikk: «Det skal ikke hende …» 
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Svein Skjøtskift, spesialist i psykiatri/rus- og avhengighetsmedisin og styremedlem i Stiftelse 99 

 

Den senere tid har VG satt lys på et fenomen som er egnet til å berøre og ryste både den 

generelle befolkning og et spesifikt fagmiljø. Dokumentaren om «Dukkemannen» og flere 

artikler som har kommet i kjølvannet av denne, har avdekket sterke historier om overgrep 

begått av personer som i utgangspunktet skulle gi behandling og omsorg. Dessverre er disse 

historiene langt fra enestående.  

Stiftelse 99 skal bistå pasienter som har blitt utsatt for grenseoverskridelser og overgrep 

under behandling hos psykolog eller psykiater. Stiftelsen har også som formål å forebygge 

grenseoverskridelser og overgrep i terapirelasjoner. Stiftelse 99 ble grunnlagt av psykolog 

Mette Gundersen etter at hun selv hadde blitt utsatt for overgrep av en terapeut. Hun 

erfarte hvor ødeleggende dette er, og hvor alene man blir stående som utsatt. Fagpersonene 

som utfører slike overgrep har sin egen fagforening og kolleger i ryggen, mens det finnes lite 

hjelp for pasientene som blir utsatt.  

Seksuelle overgrep i terapi benevnes ofte som «profesjonell incest». Enhver seksuell 

grenseoverskridelse er uetisk og i strid med gjeldende regelverk, selv om pasienten har gått 

med på eller til og med tatt initiativ til handlingen. Uansett hva som skjer i en terapeutisk 

relasjon er det terapeutens faglige plikt å ha oversikt over seg selv og situasjonen, og å holde 

seg innenfor det etiske rammeverket. 

Undersøkelser viser at det blant psykologer begås flest overgrep blant dem som har lang 

erfaring, mer enn 16 år. Pope (1994) fant at det mest typiske scenariet var at en eldre, 

mannlig terapeut med høy status forgrep seg på en yngre kvinne med lavere status enn ham. 

Den viktigste risikofaktoren for at en terapeut vil begå seksuelle grenseoverskridelser, er at 

han/hun har gjort det før. Andre risikofaktorer kan være at terapeuten opplever en livskrise 

(f.eks. skilsmisse, tap av partner) eller sykdom (f.eks. demens, alvorlig somatisk sykdom, 

rusmiddelrelaterte problemer). Dette er problemer som oftest kan oppstå senere i livet, og i 

mindre grad rammer den yngre terapeuten. Den uerfarne terapeuten er dessuten ofte i 

spesialistutdanning og har obligatorisk veiledning i flere år, mens den erfarne terapeuten 

ofte er uten kontrollmekanismer i sitt arbeids- eller fagmiljø. Etter spesialisering i psykologi 

eller psykiatri stilles det ingen krav til regelmessig veiledning eller kollegasamtaler. For å 

vedlikeholde spesialistgodkjenningen for psykologer kreves det kun 96 timer kursdeltakelse i 

løpet av en femårsperiode. For psykiatere finnes det ingen vedlikeholdskrav; de har sin 

godkjenning på livstid. Mange terapeuter arbeider alene, og har kanskje lite eller ingen 

kontakt med et støttende og korrigerende fagfellesskap.  

Det er rimelig å konkludere med at kontroll, støtte og oppfølging er mangelvare for svært 

mange terapeuter, og at man antakelig vil kunne forebygge overgrep ved å endre på dette. I 

VGs artikler vises det også til det åpenbare ansvaret kontrollinstanser som Helsetilsynet og 
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fagetiske råd har, og på lederplass etterlyses det en full offentlig granskning. Fokuset er her 

på sanksjoner og tiltak etter at overgrep har skjedd. Vi ser nødvendigheten av å vurdere 

strenge sanksjoner, som langvarig eller permanent tilbakekalling av autorisasjon, for 

terapeuter som begår særlig alvorlige eller gjentatte overgrep. Det bør også etableres 

kontrollmuligheter for å hindre at slike terapeuter etablerer annen type behandlings- eller 

veiledningspraksis hvor autorisasjon ikke er et krav. Men vil strengere sanksjoner kunne føre 

til at terskelen blir høyere for å be om veiledning og hjelp når terapeuter blir 

oppmerksomme på at de er i ferd med å krysse etiske grenser? Stiftelse 99 har tidligere også 

tatt opp temaet karenstid for terapeuter; bør det tidfestes hvor lang tid det må gå etter 

avsluttet terapi før terapeut og pasient kan etablere et privat forhold? 

Det er vår mening at Norsk psykologforening og Den norske legeforening bærer et stort 

ansvar for å forebygge overgrep. I 2017 foreslo vi for psykologforeningen å innføre følgende 

tiltak for å forebygge overgrep fra psykologer: 

• arbeide for økt fokus på tematikken i grunnutdanningene 

• mulige tiltak i spesialistutdanningene:  

o styrke fagetikk som obligatorisk, langsgående element i samtlige 

utdanningsløp 

o obligatorisk skriftlig refleksjon over egen praksis 

o veiledningskontraktene bør inneholde eksplisitte krav til fagetisk 

drøfting/refleksjon 

• obligatoriske oppfriskningskurs i fagetikk som del av vedlikeholdskravene for 

spesialister 

• pålagt kollegastøtte for selvstendig praktiserende psykologer 

Dette er forslag vi ønsker å fremme også for relevante spesialiteter i legeforeningen. Vi har 

nemlig fortsatt tro på at disse tiltakene vil kunne bidra til å redusere forekomsten av 

grenseoverskridelser, og håper at utvalgene som nå gjennomgår Varhaugsaken vil ta disse 

forslagene med seg. Vi støtter også forslaget om en offentlig unnskyldning og erstatning til 

utsatte, fordi vi vet at slike markeringer kan ha en god, helende effekt. 


