VIKTIGE SAKER FOR
PSYKOLOGFORENINGEN I
I N N E VÆ R E N D E
LANDSMØTEPERIODE:

Organisasjonsstruktur (forenklet)

Etablere lavterskeltilbud i kommunene:
Psykologforeningen vil være offensiv og være i et tett
samarbeid med myndighetene om hvordan man kan
skifte fokus fra ensidig å hjelpe de 10% av befolkningen
som trenger spesialisthelse, til mye mer fokus også på de
90% som trenger lavterskeltilbud i kommunen.

Lokalavdeling
Styre

Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis:

Lokalavdelinger

Må på agendaen i større grad. Når psykologforeningen
har vedtatt erklæringen må den få konsekvenser for
medlemmene og den praksisen de driver. Hovrdan få
opplyst medlemmene best om erklæringen og hvordan
forøvrig forholde oss til den.
Etablere forsøksordning som gir psykologer rett til å
sykmelde:
Departementet foreslår å etablere forsøksordningen i
to fylker, henholdsvis Telemark og Akershus. Forsøket
skal omfatte psykologer med behandlingsansvar i
offentlig helsetjeneste og spesialister i klinisk psykologi
med og uten driftsavtale med regionalt helseforetak.
Psykologer som omfattes av forsøket skal gis adgang til å
sykmelde for en periode på intil 12 uker, med mulighet
til forlengelse for en periode som til sammen ikke må
overstige 26 uker.

Politisk
ledelse

Landsmøte
(Hvert 3. år)

Sentralstyre
(SST)
Sentralstyrets
arbeidsutvalg (AU)

Utvalg under SST

Behovet for flere psykologer:
Bør få oppmerksomhet fremover. Skal vi ha noen som
helst mulighet til å få på plass lavterskeltilbud må det bli
flere av oss. Dette er både en kamp om nye friske
midler til profesjonsstudiet, og en kamp om ressursene/
kompetansen som i stor grad er bundet opp i
spesialisthelsetjenestene i dag.

Generalsekretær

Stab

EuroPsy ordningen skal lanseres:
Det skjer i 2009 under den europeiske
psykologikongressen som vi skal arrangere. “EuroPsy” er
basert på et samarbeid mellom 27 psykologforeninger i
Europa, som gjennom en flere år lang prosess har
kommet fram til et rammeverk for hvilke
kvalifikasjonskrav man bør stille til en som skal ha
selvstendig ansvar innen klinisk psykologi,
utdanningspsykologi, organisasjonspsykologi eller
“annet”. Målet har vært å få til en sertifisering som
“EuroPsy” som skal gjelde i hele Europa (ikke som
erstatning for - men i tillegg til “psykolog” tittelen), og
som dermed skal sikre mobiliteten av arbeidskraft
mellom EØS landene.

Administrasjon

Sekretariat

O S L O L O K A L AV D E L I N G AV
N O R S K P S Y KO L O G F O R E N I N G
v/leder Inge-Arne Teigset
Ullevål Universitetssykehus, Psykiatrisk Divisjon
Gaustad, Bygg 7
0407 Oslo
T: 22 02 92 44
E-post: inge-arne.teigset@kompetanse-senteret.no
W: www.psykologforeningen.no

V E L KO M M E N
TIL

SENIORKOLLEGAGRUPPEN
Dette er et tilbud om kollegial bistand til alle
medlemmer i Osloavdelingen. Medlemmer som i
kraft av sitt arbeid står i en vanskelig situasjon tilbys
rådgivning, veiledning og oppfølging i fagetiske
spørsmål og dilemmaer de står oppe i. Gruppens

O S L O L O K A L AV D E L I N G AV N O R S K
P S Y KO L O G F O R E N I N G
Oslo lokalavdeling er den største i landet. Med ca 1500 medlemmer utgjør dette ¼ av Norges
psykologer. Vi samordner foreningens aktivitet og ivaretar lokalt medlemmenes medbestemmelse i
foreningen gjennom landsmøteforberedelser og valg av delegater til landsmøtet. Vi fungerer også
som høringsinstans og skal ellers ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

medlemmer har taushetsplikt, og tilbudet er ment
som et sikkerhetsnett for medlemmene.
Seniorkollegagruppen består av:

O S L O AV D E L I N G E N S
AKTIVITETER:

Bernadette Christensen:

22 85 87 19

Målfrid Grude Flekkøy:

22 02 88 13

Stein Rønnow:

22 02 98 00

Gjermund Tveito:

22 28 27 27

Styrket medlemskontakt er et område hvor vi kontinuerlig
arbeider med forbedringer.Vi fortsetter arbeidet med Osloavdelingens hjemmeside og informasjonsbrosyren er ferdig.
Oslo avdelingen har alltid fulgt det indre liv i
sentralorgansisasjonen tett og engasjerer seg aktivt både i
enkeltsaker og ovenstående prioriteringer og føringer. Vi vil
fortsette dette arbeidet og forsøke å påvirke agendaen for
Psykologforeningens prioriteringer med utgangspunkt i hva
som opptar våre medlemmer.
MEDLEMSKAP I STYRET:

O S L O AV D E L I N G E N S FA S T E
ARRANGEMENTER
- Årlig medlemsmøte med faglig innhold
- Årlig møte med faglig innhold for studentene på
UIO
- Årlig informasjonsmøte om psykologforeningen for
studentene
- Halvårlige velkommen-innslag ved semesterstart for
studentene
- Halvårlig erfaringsutvekslingslunsj for
forhandlingsutvalgene ved alle arbeidssteder i Oslo
- Årsmøtet

Styret i lokalvdelingen består av tolv medlemmer. Disse blir valgt av
medlemmene på årsmøtet, og skal ivareta Oslo-psykologenes
interesser. Lokalavdelingen informerer medlemmene om sin
aktivitet gjennom årsberetningen som presenteres på årsmøtet,
informasjonsutsendelser og via egne hjemmesider. Lokalavdelingen
arrangerer også et medlemsmøte i året i tillegg til årsmøtet. Ellers
tar vi gjerne imot henvendelser fra medlemmene angående saker
dere er opptatt av eller ønsker fokus på.

NPFs fasade i Kirkegata 2

MEDLEMSKAP I
L O K A L AV D E L I N G E N :
Alle medlemmer av Norsk Psykologforening som har sin
arbeidsplass i Oslo er også medlemmer av Oslo
lokalavdeling. Tilhørighet til lokalavdelingene er definert
geografisk etter hvilket fylke du du jobber i, men hvis du
bor i et annet fylke enn du jobber i kan du søke om å bli
medlem i lokalavdelingen der du bor (kontakt
medlemsregisteret).

LANDSMØTE OG SENTRALSTYRET:
Psykologforeningens landsmøte er hvert tredje år. På dette møtet
deltar hver lokalavdeling med et antall representanter som er
proporsjonalt med antall medlemmer som jobber i fylket.
Landsmøtet velger sentralstyret og instrurerer dette i forhold til
viktige saker og satsningsområder. Sentralstyret skal med hjelp av
sekretariatet gjennomføre de oppgaver som de har blitt pålagt av
lokalavdelingene på landsmøtet.

Styret i lokalavdelingen

