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Etiske regler for Dansk psykoanalytisk Selskab 
vedtaget på generalforsamlingen den 18.03.2010. 
 
Formål 
De etiske regler udgør, sammen med regler for etikkomiteen og IPA's 'Ethical 
Principles  
and Procedures', formuleringen af den etiske professionelle norm, som er gyldig 
for alle  
medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab og for Selskabets kandidater. De 
afspejler  
humanistiske værdier, psykoanalytiske principper og professionelle 
forpligtelser  
overfor analysander og offentligheden. 
Selskabets etiske regler skal støtte Selskabets medlemmer og deres analysander 
i de  
særlige etiske udfordringer som det psykoanalytiske arbejde indebærer. 
Endvidere  
støtter de Selskabet i opretholdelsen af en passende høj professionel standard og  
dermed Selskabets og dets medlemmers troværdighed overfor offentligheden i 
faglig  
etisk henseende. Endelig fungerer reglerne som retningsgivende for 
etikkomiteens  
behandling af klager over etisk anfægtelig adfærd. 
De etiske regler stiller krav til psykoanalytikeren om etisk bevidsthed, 
ansvarlighed og  
faglig kompetence. 
§ 1 Tavshedspligt 
Psykoanalytikeren er forpligtet til at opretholde tavshed udadtil om hvad 
vedkommende  
erfarer i forbindelse med en psykoanalyse. Tavshedspligten har en særlig 
betydning  
indenfor psykoanalysen, fordi en sikker og fortrolig relation er forudsætningen 
for at en  
psykoanalytisk proces kan forløbe. Tavshedspligten vedvarer også efter 
analysens  
ophør. 
§ 2 Økonomiske aftaler 



Aftaler om honorar skal være afklaret før analysen påbegyndes. En evt senere  
honorarregulering bør bekendtgøres i god tid. Der må ikke indgås andre  
forretningsmæssige aftaler mellem analytiker og analysand 
. 
§ 3 Misbrug af den professionelle position 
Psykoanalytikeren må ikke misbruge behandlingssituationen. Specielt må 
analytikern  
ikke misbruge den særlige position, som den analytiske relations intensitet och 
karakter  
sætter analytikeren i. Således må analytikeren ikke udnytte analysandens 
tilknytning og 
afhængighed til egen fordel og til skade for analysanden. 
Analytikeren må ikke misbruge sin position til at udøve tvang mod 
analysanden, eller til  
at opnå økonomisk fordel. 
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Psykoanalytikeren må ikke have en seksuel relation til sin analysand under eller 
efter 
behandlingen, ej heller til en kandidat i supervision. Ansvaret for efterlevelse af 
dette  
krav er analytikerens. 
§ 4 Frivillighed 
Uanset hvilke aftaler, der er indgået om tid og sted for analysesessionerne og 
deres  
honorering, er relationen frivillig og giver analysanden til enhver tid ret til med 
korteste  
varsel at afbryde behandlingen og søge anden behandling eller rådgivning.  
§ 5 Afslutning 
For at sikre det bedst mulige forløb for den analytiske proces skal analytikeren 
tilstræbe  
at analysen afsluttes efter fælles aftale. Hvis analytikeren finder det rigtigt 
ensidigt at  
bestemme analysens afbrydelse, skal analytikeren i fornødent omfang tage vare 
på  
analysandens behov for information og hjælp med hensyn til evt. videre 
behandling  
andetsteds. 
§ 6 Kompetence 



Analytikeren skal arbejde på grundlag af videnskabelig teori og erfaring, holde 
sig  
orienteret om udviklingen indenfor psykoanalysen og opretholde sin 
kompetence som  
psykoanalytiker. Analytikeren bør, også som erfaren analytiker, være rede til at 
søge  
konsultation hos en kollega, hvis en analyse frembyder særlige vanskeligheder 
for  
ham/hende og analysanden. 
§ 7 Indberetningspligt 
Hvis en analytiker får kendskab til at et medlem af Selskabet i væsentlig grad  
misligholder Selskabets etiske normer i sit analytiske arbejde eller i væsentlig 
grad ikke  
evner at leve op til forventelig professionel standard, har analytikeren pligt til at  
indberette det til etikkomiteen eller til bestyrelsen. 
§ 8 Publicering og forskning 
Ved publicering af kliniskt materiale skal man sikre sig at analysandens 
identitet ikke  
røbes. Om nødvendigt skal man indhente samtykke fra den, som materialet 
vedrører.  
§ 9 Undervisning og supervision 
Når analytikeren underviser eller superviserer bør han/hun også i den funktion 
være  
opmærksom på at indtage en etisk holdning, hvilket bl.a. gælder forvaltningen 
af den  
følelsesmæssige binding mellem lærer og elev. 
	  


