
 Årsmelding for Foreningen for psykologer i privat praksis 2013

1) Styret i Foreningen for psykologer i privat praksis.

Styret har i perioden 25. oktober 2012 – 24. oktober 2013 hatt følgende sammensetning:

Øystein Enger (leder), Annvor Lobekk (kasserer), Magne Kvæven (styremedlem), Marit 
Kristin Støylen (styremedlem), Jofrid Bjørkvik (styremedlem) og Reidun Nyhammer 
(styremedlem)

Valgkomite i samme periode: Kjerst Marie Gundersen og Trond Melgård. Valgkomiteen 
fremmet forslag til to kandidater til årsmøtet i 2012. Disse ble valgt. Det har ikke vært 
varamedlemmer til styret i perioden.

Revisor: Arne Bell Trædal

Styremøter i perioden: 17. januar (Bergen), 14. februar (Bergen, styreseminar), 12. mars 
(telefonkonferanse), 09. april (telefonkonferanse), 28. mai (Bergen), 22. august 
(telefonkonferanse), 26. september (Bergen) og 24. oktober (Drammen).

Det er avholdt syv styremøter, samt et styreseminar i perioden. Fire ordinære styremøter og 
styreseminaret er holdt i Bergen på grunn av en samlet vurdering av kostnader og belastning.

2) Styrets arbeidsform

Årsmøtet 2011 ga føringer på alternativ avvikling av styremøter for å spare ressurser. Styret 
har styret fulgt dette opp i to årsmøte perioder ved å avvikle omkring halvparten av 
styremøtene som telefonkonferanser. Styret har i inneværende årsmøteperiode i tillegg hatt et 
styreseminar, i form av et heldagsmøte. Det er styrets erfaring at denne måte å organisere 
arbeidet på har fungert godt.  

3)Styrets arbeid.

FPP var representert med en deltager på Norsk Psykologforening sine lederkonferanser i 
Sandefjord i november 2012 og juni 2013. FPP er invitert og vil delta på NPF sin 
Landskonferanse 2013

Representant fra FPP har fulgt opp i forhold til forhandlingsutvalget og kommet med 
uttalelser i forhold til lønnsoppgjør. 

Styret i FPP hadde faglige ansvar for arrangement av seminar og årsmøte i Sola kommune 
2012. Seminaret hadde 36 deltagere. For program, se hjemmesiden.



I inneværende årsmøte periode ble det ble søkt fondet om kr 120 000, og innvilget 100.000,- 
som tilskudd for seminar og årsmøte i 2013. Økningen begrunnes med økte kostnader knyttet 
til geografisk spredning av styremedlemmene, noe som vurderes som positivt for 
representasjonen til styret. Søknad om støtte for driftsmidler for 2014 til fondet skal sendes 
innen fristen. Der søkes det om tilskudd på kr 120 000.

FPP sin historie.
På oppdrag fra FPP ble foreningens historie nedskrevet av Ivan Bendiksen. Den ble ikke tatt 
inn i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Bendiksen sitt arbeide er publisere i den form det 
forelå ved hans død på våre nettsider.

Økt aktivitet.
Styret har ikke kjennskap til at det er etablert nye lokallag i perioden.
Fra hjemmesiden har styret mottatt et fåtalls henvendelser fra psykologer som er interessert i 
informasjon om oppstart av privatpraksis. Det er et inntrykk at psykologer som starter hel- 
eller deltidspraksis ikke kjenner til FPP, eventuelt ikke oppfatter FPP som relevant. Styret ber 
årsmøte diskutere i hvilken grad styret skal prioritere økt aktivitet, herunder etablering av 
lokallag og nyrekruttering. 

Samarbeid med NPF.
FPP er formelt en interesseorganisasjon innunder NPF. NPF administrerer medlemsregister, 
herunder utsendelse og innkreving av kontingent for FPP. Videre er samarbeidet utvidet med 
at FPP benytter NPF sin bankforbindelse. NPF administrer påmelding og innbetaling til 
seminar og årsmøte. Videre er NPF vert for FPP sin hjemmeside. Styret vurderer samarbeidet 
som godt.

Hjemmeside.
FPP sin hjemmeside er lagt inn på NPF sin hjemmeside. http://www.psykol.no/Foreningen/
Organisasjon/Utvalg-raad-oginteresseforeninger/
Interesseforeninger/Forening-for-psykologer-i-privat-praksis-FPP
Årsmelding 2012 er lagt ut der, sammen med andre tilgjengelige dokumenter fra seminaret på 
Sola Strandhotel, Rogaland.

På hjemmesiden er det åpent for å henvende seg til FPP med spørsmål eller innspill. 
Henvendelser skjer via epost som kommer direkte til leder. Leder tar disse vider til styret.
Det er i første rekke henvendelser med spørsmål om oppstart og drift av privatpraksis (se 
over). I tillegg her det kommet innspill i fht høringsuttalelse om forslag til endringer om 
psykologers henvisningsrett (endringer i lov av 28. februar 1997 om folketrygd). Den 
foreliggende høringsuttalelsen fra NPF er i tråd med FPP sin holdning. 

Arkivsaken.
På årsmøte i 2011 (sak 6) ble de ulike problemstillinger knyttet til arkiv/journal ved avvikling 
av privatpraksis første gang formelt drøftet i FPP. Det gjelder både planlagt avvikling og
tvungen, rask avvikling (f.eks ved den privatpraktiserendes psykolg sykdom evt. død). 
Østvold sitt innlegg ligger på FPP sine hjemmesider (se Østvold sitt innlegg)



NPF har også publisert sine anbefalinger (http://www.psykol.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/
Forprivatpraktiserende/Slutt-med-praksis-hva-skjer-med-pasientjournalene/(language)/nor-
NO).

Regelverket er slik styret forstår saken avklart. Det er imidlertid problemstillinger knyttet til 
faglig skjønn og fagetiske refleksjoner i forhold til forvaltningen av arkiver/journaler dersom 
arkivet avhendes til Fylkesmannen. Videre reiser det seg en ny problemstilling i fht 
elektronisk journal. Det har vært møter mellom ulike parter for å se på løsinger. Pr. i dag er 
dette ikke avklart, hverken med tanke på finansiering av ordningen eller forvalteransvaret. 
Det er slik FPP forstår signaler fra NPF mulig for den enkelte privatpraktiserende å etablere 
kollega baserte avtaler, for eksempel en gjensidig avtale med kollega om forvaltning av arkiv/
journal så lenge lov og forskrift er forsvarlig fulgt. I Østvold sitt innlegg er ulike modeller for 
dette drøftet. NPF har gitt signaler om at de har prioritert arbeidet med tilknytning til den 
nasjonale helsenett og at det har hatt forrang for å løse eks finansiering av 
forvaltningsansvaret for arkiver/journaler.

4) Prioriterte oppgaver i 2014
• arrangere seminar og årsmøte 2014
• samarbeidet med NPF, inkludert forhandlingsutvalget
• arbeide for å øke FPP sin relevans blant psykologer i privat praksis.
• hjemmesiden.


