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principper i psykologers professionelle virke i offentlige og private sammenhæng. Bogen kommer med et bud
på, hvordan en psykolog skal forholde sig på et teoretisk velfunderet grundlag til konkrete etiske spørgsmål i

det daglige arbejde. Bogen skal ses i tæt sammenhæng med lovgivning og retsanvendelse inden for
psykologisk praksis, således at det kan hævdes, at etik og ret fremstår som to sider af den samme sag, når en

psykolog skal tage beslutninger i den daglige praksis.

Etik er baseret på filosofi og som sådan afspejler etikken i psykologien de filosofiske overvejelser over
sammenhængen mellem etisk teori og konkrete praktiske overvejelser. Grundlæggende set præsenterer bogen
de filosofiske og tværfaglige dimensioner af etiske teorier og principper med relevans for psykologien og den

psykologiske professionsetik.

Jacob Dahl Rendtorff, dr.scient.adm. og Ph.d., er uddannet i filosofi og samfundsvidenskab. Han er lektor i
virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Roskilde Universitet, og han underviser også i lovgivning og

etik for psykologer ved Københavns Universitet.
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