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INTERESSEGRUPPEN FOR PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOGER
                                 - EN HISTORISK OVERSIKT                                      
Ivan Bendiksen, spes i klinisk psykologi, avtalespesialist.  

(Denne artikkelen var nesten ferdigskrevet rett før Ivan Bendiksens brått og uventet døde, 
d.15.03.11. Innholdet er hans eget, men den redaksjonelle bearbeidelsen er gjort av hans 
kone og kolleger, Miriam Schooler Bendiksen, med innspill fra andre kolleger som Ivan 
hadde samarbeide med gjennom utarbeidelsen av artikkelen.)

Historisk bakgrunn

 Klinisk psykologi har historisk sett vært et respektert fag i Norge, med en etablert 
posisjon akademisk og innen psykisk helsevern som man knapt kan finne maken til i 
andre land. Den historiske og faglige bakgrunnen for dette er dokumentert tidligere og vil 
ikke bli behandlet her. Psykologloven (1972) og ordningen med trygdekasserefusjon
( 1976 ) dannet grunnlaget, økonomisk og administrativt, for privatpraktiserende 
spesialister. 

I perioden fra 1976 til 1983 hadde privatpraktiserende spesialister i klinisk 
psykologi, på linje med psykiatere og andre medisinske spesialister, full refusjon på 
time basis fra Folketrygden. Det var ingen form for egenandelsbetaling fra pasientene. 
Ordningen var lik for spesialister i klinisk psykologi og psykiatere. Legehenvisning var 
forutsatt. For hver 20.behandlingstime måtte behandling begrunnes pr skjema til det 
lokale trygdekontoret som administrerte ordningen.  

Bortsett fra at inntektene nok kunne ha vært høyere, kan man si at denne perioden 
var ” de gode gamle dager ”, eller ”gullalder” for faget, med lite byråkrati og  
administrasjon, enkle og forutsigbare rammer, nærhet i kommunikasjon med det lokale 
trygdekontor og stor frihet til å utforme egen praksis i form og faglig innhold.  
Dette systemet medførte nærhet til henviser, bruker og betaler, og det ga muligheter til 
direkte kommunikasjon og samarbeide. 

På den annen side ble det også årsak til lokalt ulik praksis, regeltolkning og 
forskjellsbehandling. NPF fikk mange henvendelser fra medlemmer om slike problemer, 
og ble ofte innkalt som meglerinstans mellom det lokale trygdekontoret, 
Rikstrygdeverket og medlemmet. 

Odelstingsproposisjon. 48/83. 
Odelstingsproposisjon i 1983 foreslå en ny finansieringsordning for all 

spesialisthelsetjeneste. Denne gikk i korthet ut på delvis dekning gjennom folketrygden 
på timebasis og delvis dekning gjennom et fast månedlig driftstilskudd fra 
fylkeskommunene som var ansvarlige for spesialisthelsetjenestene. Det ble også åpnet for 
egenandelsbetaling fra pasientene. Det nye prinsippet innebar: et fast driftstilskudd på 
40% av gjeldende takster til dekning av antatte driftsutgifter, 40% som honorarer pr time 
fra Folketrygden og 20 % som egenandeler, innkrevd av psykologen fra pasientene. 
Egenandelen ble samtidig regulert med et øvre tak. 
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Nyordningen skulle innføres for hele spesialisthelsetjenesten utenfor sykehusene. 
Det var imidlertid ikke gjort nok for å tilpasse ordningen til de faktorene som gjør 
psykoterapi forskjellig fra somatikk. Tiltakket ble også av spesialistene oppfattet som et 
forsøk på å gjøre det mindre attraktivt å være privatpraktiserende, så vel innen for 
somatikk som for  psykiatri. Dette for å få spesialistene inn i sykehussystemet og 
psykiatrien spesifikt, og for å få bedre byråkratisk kontroll over veksten av privatpraksis. 

NPF og avtalespesialistene.
 NPF ble i 70-årene, som de fleste fagorganisasjoner, radikalisert. Identifikasjon 
med arbeiderbevegelsen, slik det ble fortolket i akademiske miljøer, medførte at 
privatpraksis ble definert som et marginalt, kapitalistisk preget område som man så 
negativt på ut fra solidaritetshensyn og som representerte en individualistisk
tilnærming som man ikke ville stille seg bak. Det ble i formelle og uformelle diskusjoner 
innen og med Psykologforeningen brukt uttrykk som: ”fascisme”, ”bortskjemthet” og at 
man som psykolog ikke burde være grådige, ikke tjene penger på andres lidelser og ikke 
tjene mer enn den gjennomsnittlige industriarbeider til enhver tid. Ved et tilfelle ble to 
privatpraktiserende uformelt truet med eksklusjon fra NPF hvis man ikke ”ga seg”.
Eldre medlemmer kan fortelle mange eksempler på å ha bli møtt med slike holdninger og 
kommentarer. Det gikk så langt som til at et medlem i all offentlig ble skjelt ut som 
”brunskjorte”.

Den politiske arven fra 70-tallet var fortsatt til stede innen NPF´s ledelse tidlig på 
80-tallet. Noe som kan ha ligget til grunn for det mange privatpraktiserende opplevde 
som en autoritær og tilsynelatende selvsikker lederstil som gjorde det vanskelig å få 
gehør for innsigelser, kritikk eller forslag til endring.

NPF og gruppen i Prof. Dahlsgate 18.
NPF´s holdning overfor den nye ordningen, i form og innhold, innebar at 

privatpraktiserende psykologer, for første gang, virkelig fikk oppleve at fagforening var 
passive og ikke medvirket til at nyordningen ble gunstig for faget. Fagforeningen 
ivaretok ikke de privatpraktiserendes interesser godt nok, slik man forventet av en 
fagforening. Enkelte av de privatpraktiserende reagerte, satte seg inn i problematikken og 
i NPF´s holdninger og handlemåte, og startet en prosess der flere etterhvert ble engasjert. 
Naturlig nok oppfattet NPF sentralt dette som utfordrende.

I 1984 var NPF lokalisert i Prof. Dahlsgate 18 i Oslo, i lokaler som også ble 
benyttet av en gruppe privatpraktiserende psykologer. På uformell basis hadde man fra 
denne gruppen kontakt med NPF´s ledelse. Gjennom dette og andre kontaktflater fikk 
NPF´s ledelse informasjon om prosessens form og innhold. De privatpraktiserende fikk 
imidlertid tilbakemeldinger som gjorde at de oppfattet at deres innspill ikke ble tatt 
alvorlig og heller ikke var ønsket. 

Innspillene til NPF handlet, i denne sammenhengen, om forslag i forbindelse med 
takstforhandlinger som var gått i stå slik at de privatpraktiserende ikke fikk utbetalt 
honorar. Det var mye frustrasjon blant de privatpraktiserende som oppfattet klare signaler 
i retning av at NPF´s ledelse mente man hadde god kontroll og var optimistiske i forhold 
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til løsning. Interessen i denne saken ble tolket av NPF som misnøye og utidig innblanding 
fra de privatpraktiserendes side.

Gruppen av privatpraktiserende i Prof. Dahlsgate tok initiativ til et møte med 
andre privatpraktiserende, som ble til flere møter, først for kollegaer i Oslo, men etter 
hvert for alle som drev privatpraksis. Representant for NPF var tilstede på minst et av 
disse møtene. Tema var først og fremst forståelsen av innholdet i nyordningen, NPF´s 
policy og handlemåte, og hvordan medlemmene kunne påvirke NPF. 

Disse møtene bevisstgjorde flere kollegaer og gjorde det tydelig at 
privatpraktiserende som yrkesgruppe var kommet i et krysspress mellom myndighetene 
og NPF´s holdninger til privatpraksis. Gjennom møte med representanten fra NPF følte 
de privatpraktiserende seg ikke beroliget og tilstrekkelig godt ivaretatt. I stedet satt man 
tilbake med et inntrykk av at NPF´s ledelse inntok en passiv og defensiv holdning med 
manglende interesse for deres situasjon. Det ble i tillegg oppfattet som passiv, lite 
offensive og utydelige overfor myndighetene. NPF satset i tillegg på en velvillighet og 
medgjørlighet fra myndighetene når de gjaldt krav. En type holdning som ingen andre 
hadde tro på. NPF´s forhandlere hadde sågar med seg roser til forhandlingsbordet ved 
enkelte anledninger for å befordre et positiv forhandlingsklima i forhold til forhandlinger 
om privatpraktiserendes rettigheter og lønnsforhold. 

Avtalespesialist ordningen og fortsatt konflikt.
Resultatet ble at nyordningen  ble innført i 1984 uten at det ble etablert en sentral 

avtale. Psykologene fikk i et års tid ikke utbetalt driftstilskudd. NPF hadde valgt å gå en 
selvstendig linje og ikke legge seg opptil den langt sterkere Legeforeningen.  

Forarbeidende til ordningen understreket at det skulle være lik lønn for likt arbeid. 
På denne tiden lå psykologenes takster høyere enn psykiaternes. Det ble sagt fra 
sentralhold i NPF at ”vi klarer oss godt og best alene”. 

Det veivalget ble sett på som et ideologisk valg og har antagelig ligget de 
privatpraktiserende til last forhandlingsmessig siden. Mange fikk problemer økonomisk i 
denne perioden, kommunikasjonene med NPF var mangelfull og preget av frustrasjon, 
aggresjon og forsvar. Mange privatpraktiserende prøvde å påvirke NPF´s ledelse og kom 
med råd i forskjellige former, blant annet å trekke inn profesjonelle forhandlerer. NPF 
hevdet at ekstern hjelp ikke var aktuelt, man ”hadde full kontroll og visste best hva som 
skulle til”.
 Ved siden av bekymringene for de økonomiske konsekvensene av de nye 
rammene var det selvstendighetsprinsippet som var et viktig tema i diskusjonen. For de 
privatpraktiserende var opplevelsen av selvstendighet en kjerneverdi, både faglig og 
strukturelt. Man ønsket at NPF skulle definere grenseoppgangen mellom hva som kunne 
pålegges av plikter for psykologspesialister som ikke var offentlige ansatte, i forhold til 
de forpliktelsene og rettigheter til dem som var ansatt i de offentlige. I denne perioden, 
midt på -80-tallet, var dialogen mellom de privatpraktiserende og NPF slik: En gruppe 
medlemmer ville bruke fagforeningen i kampen for egne rettigheter. NPF så ikke dette 
som sin kamp. 
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De privatpraktiserende psykologene følte seg låst. Det var mange som ville bryte 
med NPF, danne en egen interesseorganisasjon med egen forhandlingsrett.
 

Interessegruppen formaliseres
                           

Den 18.1.1984 møttes en del av de engasjerte privatpraktiserende til 
konstituerende møte i en formalisert interessegruppe som kalte seg ” Gruppen av 
Selvstendig Praktiserende Psykologer”, forkortet til ”GSPP”.

En arbeidsgruppe hadde på forhånd satt opp forslag til vedtekter og forslag til 
valg av styremedlemmer. 
 Interessegruppens målsetning skulle være å ivareta de selvstendig praktiserende 
psykologenes interesser, faglig og fagpolitisk. Man skulle virke innenfor rammen av NPF 
og være et kontaktorgan overfor NPF i saker som angikk de privatpraktiserendes 
interesser. Noen mente at det måtte være mulig å tale sin sak direkte og ikke gjennom 
NPF, og at man potensielt kunne komme dit hen at gruppen var best tjent med å bryte 
med hovedorganisasjon. 

Jo Clausen ble valgt som gruppens første leder. Han ble imidlertid etter hvert også 
involvert i ledelsen av NPF. Han kom derfor i en lojalitetskonflikt og i en mellomstilling, 
han forsøkte å være mellommann, men ble etter hvert mest oppfattet som en budbringer 
fra ledelsen. Dette forsterket ytterligere den opplevde motsetningen mellom NPF og det 
lille antallet privatpraktiserende som hadde engasjert seg og satt seg inn i 
problematikken.
 Gruppen hadde ingen formelle kanaler inntil NPF´s organisasjon og ingen 
forhandlingsrett som selvstendig organ. NPF syntes ikke å ville involvere gruppen som 
en positiv kraft i utforming av policy eller i forhandlings sammenheng. Det fant sted 
mange møter i perioden 1984 til 1986. Dette resulterte i at mange ble involvert, og tanken 
om en landsomfattende interessegruppe som kunne påvirke NPF kom til å bli et prosjekt 
for interessegruppen. 

Den tidlige profilen      

Årsmøtene.
 Jo Clausen gikk av som leder og undertegnede, Ivan Bendiksen, tiltrådte i 1986. 
Interessegruppen arrangerte, under undertegnedes ledelse, de tre første årsmøtene på Park 
Hotell i Sandefjord (1987-89). Det ble besluttet å holde årlige møter for alle 
privatpraktiserende i landet. Til å begynne med ble det ikke brukt betegnelsen 
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”årsmøter”, men ”seminar”. Sandefjord ble valgt fordi det var rimelig sentralt, og 
undertegnede, som arbeidet i Sandefjord, kunne ta seg av logistikken. Dette var før 
”Event-industrien” hadde kommet i gang.
 Det første møtet var preget av stort frammøte, stor entusiasme og mye frustrasjon. 
Raskt oppsto også en opplevelse av samhørighet og sosialt felleskap samtidig som gamle 
bekjentskaper ble revitalisert. 

I 1987 var det til sammen 124 spesialister på heltid og 237 på deltid. 250 var 
menn og 125 kvinner. Av samtlige hadde 73 driftstilskudd, derav 28 kvinner. 
 
På det første møte i 1987 tjente samlingen tre hensikter:

a) sosialt -  for identitet og slagkraft,
b) fagpolitisk – for organisering og slagkraft,
c) faglig – for faglig tyngde og utvikling.

Seminarenes hovedhensikt ble definert som:
      a) Styrking av nettverk og gruppeidentitet,
      b) Klargjøring av utviklingstrekk og problemstillinger,
      c) Kommunikasjon om problemløsninger,
      d) Tydeliggjøring av styringsimpulser til interessegruppens ledelse,
      e)  Tydeliggjøring av styringsimpulser til NPF sentralt.

Hovedsaker:
      1) Hvem er de privatpraktiserende,  demografisk og faglig,
      2) Hva er de privatpraktiserendes opplevelse av NPF, 
      3) Hva er de privatpraktiserende opplevelse av myndighetene, 
      4) Hva er viktig for at de privatpraktiserende skal kunne tilby et effektivt  
behandlingstilbud for pasientene, 
       5) Misnøye med hovedavtalen og takstforhandlingene, misnøyen med at de 
privatpraktiserende som en betydelig faggruppe ikke hadde noen kanal eller formell 
representasjon på NPF´s organisatoriske kart,
       6) Utveksling av informasjon om hvordan man organiserte og administrerte sin 
praksis, herunder: bruk av takster, bruk av utgiftsposter, skatteregler og kommunikasjon 
med trygdekontorene. 

Disse problemstillingene gjorde at profesjonen ble utvidet til også å inkludere 
forretningsdrift, noe som var helt ukjent for de fleste. Følelsesmessig var dette også 
vanskelig for noen som fortsatt satt fast i holdninger og fordommer fra -60 og 70-tallet.  
Noen fikk simpelthen skyldfølelse for å ta betalt og tenke forretningsmessig på sitt 
arbeide. Det var nok mange kontorer som var utrustet med møbler fra hjemmet og 
skrivemaskinen man hadde med seg fra studietiden. Tanken på at man kunne føre utgifter 
i selvangivelsen for blomster i vinduskarmen på kontoret og dopapir var for noen en 
dristig øvelse den gangen. 
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 I følge særtrykk fra Statistisk Ukehefte nr 34, 1988, var den gjennomsnittlige 
omsetning for en privatpraktiserende psykolog kr 350.498. Kostnadene ved praksis var i 
snitt kr 129.336, og brutto inntekt var i snitt kr 221.162. Opplysningene var basert på 
opplysninger fra 66 av 118 psykologer. På den tiden var psykoterapitaksten, 22a, satt til  
kr 150 totalt.  Statistikken viste at takst 22a utgjorde 98 % av all takstbruk. 

Til sammenligning, var gjennomsnitts årslønn for psykologspesialister ansatt i 
fylkeskommune kr. 218,000 og da kom goder som full lønn under sykdom samt 
opptjening til pensjon i tillegg. 

 På årsmøtet i 1988 begynte man å sette av tid til et faglig innslag basert på egne 
eller lokale krefter. Berit Reisel var i så måte første person ut med sitt foredrag over 
temaet ”Formidling som Faglig Utfordring”, med bakgrunn i erfaringer fra deltagelse i tv 
programmet, Liv og Lyst. 
 NPF ble invitert til møtene i 1988 og 1989, og var representert  i 1989 ved leder 
og forhandlingsleder. Dialogen var heftig, direkte og avklarende angående 
problemstillinger og motsetninger. 

Det viktigste resultatet av dette var antakelig at man i NPF tok mer inn over seg at 
interessegruppen var sterk og hadde reelle kritiske synspunkter på fagforenings måte å 
ivareta disse medlemmenes interesser på. NPF´s defensive holdning var påtagelig fortsatt, 
men det ble åpnet for kontakt. Deretter ble NPF ved forhandlingsavdelingen, jevnlig 
representert på deler av årsmøtene. Rune Frøyland var den som var med for første gang i 
1989, og han har stått for kontinuiteten i prosessen siden. 

På årsmøtet i 1989 deltok kolleger fra Stavanger for første gang. De representerte 
en annen kultur hvor et forretningskonseptet ikke står i motsetning til en fagutøvelsen. 
Hvordan man brukte takstsystemet ble en sentraltema. Sammen med kommentarer og 
informasjon fra Rune Frøyland forsto forsamlingen raskt at man til da generelt hadde 
praktisert en svært begrenset faktureringsmåte ovenfor trygdekontorene. Med bakgrunn i 
at 98 % av takstbruk var behandlingstaksten, 22a, ble det klart at avtalespesialistene ikke 
hadde blitt gjort oppmerksom på forhandlingsgrunnlag av takstsystemet. De fleste trodde 
at vurderinger og diagnostikk skulle dekkes innenfor rammen av 22a takst og det var en 
åpenbaring at man selvsagt skulle utvide takstbruken til å dekke de arbeidsoppgaver som 
faktisk ble utført,, nemlig undersøkelse, diagnostisk, evaluering osv. 

I tillegg til at denne differensierte takstbruk speilet virkeligheten, sendte det en 
tydelig signal til myndighetene om de privatpraktiserendes faglige arbeidsområder. Det 
ga også en økt bevissthet om nyanser i det faglige innholdet i praksisen, økt yrkes 
bevissthet, og mer differensierte praksis og metodebruk.  
 Det viste seg på møtet i 1989 at det var en svært stor og positiv interesse for å 
fortsette med årlige møter. Gruppen i Stavanger påtok seg å arrangere neste årsmøte, og 
dermed ble en tradisjon etablert på landsbasis, samtidig som en dialog med NPF var blitt 
etablert. 

Interessegruppen var nå blitt en organisasjon med bredere virkefelt enn protesten 
mot NPF. De årlige møtene hadde vist seg å fungere effektivt som forum for informasjon, 
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faglig oppdatering og ikke minst fagpolitisk diskusjon. Avtalespesialistene, som var det 
man i realiteten var, var blitt mer selvbevisste i sin profesjonsutøvelse og mer aktive i sin 
økonomistyring. Samholdet var styrket og kravet om representasjon i NPF´s organer var 
formulert. Det ble også tydeliggjort at avtalespesialister var selvstendig næringsdrivende, 
og ikke privatpraktiserende. 
 
Utviklingen fra IGSPP til ISP

Den fagpolitiske kampen med NPF gikk videre med tre krav:
1. At interessegruppens syn på hvordan deres interesse skulle ivaretas i 

forhandlinger måtte respekteres.
2. At de avtalespesialistene måtte få formell representasjon i de organer i NPF 

som var relevante for virksomheten,
3. at NPF skulle støtte driften av interessegruppen økonomisk og med 

sekretariatsfunksjoner.

Årsmøtet i Bergen 1991 var preget av at Interessegruppen hadde større selvtillit 
og at en sterkere identitet var utviklet. En egenprodusert revy med relevante numre gjorde 
enorm lykke. Den ble foreviget på video – og gjenglemt på parkeringsplassen på 
Gardemoen – et stort tap for vårt arkiv og verden!
 
 Den nye måten å bruke takstsystemet på var en stor forandring for de aller fleste. 
Endret takstbruk førte til flere uenigheter og konflikter med de lokale trygdekontorene og 
mange forsinkede oppgjør. 

Den enkelte psykolog var noen ganger for kreativ, og ikke alltid like diplomatisk 
og pedagogisk effektiv i sin kommunikasjon med trygdekontoret, og trygdekontorens 
saksbehandlere var ikke alltid villige eller i stand til å høre på psykologens argumenter. 
Rune Frøyland skal ha honnør for sitt bidrag til strategisk tenkning om konsekvens i 
praksis og innstendige råd om at medlemmene ved uenighet med trygdekontorene skulle 
gå gjennom NPF´s forhandlingsavdeling og ikke skape unødig konflikt gjennom 
personlig kontakt med saksbehandler lokalt. 

Etter hvert kom NPF med sin forhandlingsavdeling mer på banen med 
oppklaringer og mange konflikter ble løst mellom RTV og NPF sentralt. Etter hvert 
utviklet det seg en opplevelse av NPF som en mer positiv medspiller, og 
kommunikasjonen ble bedre.  

Samtidig ble den støtte og samhørighet som ISP representert en kraft for å ta opp 
problemstillinger på andre fronter. Det ble dannet lokale interessegrupper som tok opp 
kamper med lokale helse institusjoner og ledere som forsøkte å begrense de 
avtalespesialistenes virksomhet på flere områder. Denne utviklingen av lokale 
interessegrupper har fortsatt frem til nå. 

Takstveileder, ABC og pensjon.
I denne perioden ble det utarbeidet en skriftlig ”Takstveileder” for første gang, og 

den ble til stor hjelp for mange. Anders Skuterud sto for den opprinnelige utgaven. Den 
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var tenkt som en del av ”ABCén” som det aldri ble noe av. Takstveilederen ble omsider 
godkjent av Sentralstyret i NPF. NPF hadde tidlig en ”ABC” som inneholdt lover, regler 
og prosedyrer for foreningen og faget generelt. 

ISP forsto fort at det ville være til stor nytte og støtte for medlemmene å ha en 
egen ABC bygget på malen til NPF´s perm. Flere medlemmer i interessegruppen arbeidet 
med dette prosjektet. Med fare for at andres innsats ikke nevnes, framheves Arne Trældal 
og Ottar Kruse. 

NPF var ikke interessert i å bidra til å gjennomføre prosjektet og ISP maktet ikke 
å fullføre det. Gjennom NPF ble det alternativt kanalisert en håndbok som 
Akademikernes Fellesorganisasjon skulle utarbeide. Denne viste seg etter hvert å bli 
irrelevant stort sett for vårt behov, og det hele stoppet opp.
 Tidlig i Interessegruppens tid ble det pekt på behovet for bedre pensjonsordninger 
for medlemmene. Engasjerte personer samlet dokumentasjon og laget forslag til hvordan 
man kunne møte behovet. Igjen viste det seg at styrene ikke maktet å føre saken videre, 
og at NPF var lite interessert i å ta saken som sin. Berit Reisel og Ivan Bendiksen får stå 
som navn på de som arbeidet mye med denne saken. I tillegg arbeidet overnevnte med å 
få engasjert NPF i å forhandle frem muligheten for å kunne forsikre driftstilskuddet ved 
sykemelding ut over 14 dager. 
 
  Felles interesser                                      

Samarbeide med NPF ble etter hvert utvidet til å gjelde konkrete saker, samtidig 
som samarbeidsklima ble bedre. Det var fortsatt mye frustrasjon på ulike områder, sikkert 
gjensidig, men likevel ble det åpnet for representasjon i LAU og Profesjonsutvalget, så 
lenge det eksisterte. Frustrasjonen ble svært tydelig i forbindelse med Fag-etisk Utvalgs 
måte å forholde seg til endel enkeltsaker på der man som kliniker ikke følte seg ivaretatt 
og rettferdig behandlet av sin egen fagforening. 

Utviklingen utover -90-tallet og fram til i dag har vært preget av endringer i 
rammebetingelsene som har kommet fra sentralt politisk og administrativt hold. 

Det var egentlig kommet til svært få hjemler med driftstilskudd gjennom årene, 
men i 1992 kom det til et ”amnesti” som innebar at de som hadde trygdekasserefusjon fra 
før og som ønsket det, fikk hjemler med driftstilskudd. Antallet av avtalespesialister økte 
derfor til over 400.

NPF representerte etter beste evne igjen standen, og i denne perioden fungerte 
ISP som høringsinstans og korrektiv i positiv forstand. Rune Frøyland betegner sågar ISP 
som vaktbikkje for de selvstendig praktiserende.  

Innføringen av f eks, helseregioner, nye avtaler, elektronisk rapportering og 
regningskap, har ikke utløst den type negative relasjoner mellom klinikerne og NPF som i 
sin tid førte til opprettelsen av en interessegruppe. Samarbeidsformene fungerer og det er 
etter hvert mange med erfaring fra selvstendig praksis i sentrale verv i NPF. De vet av 
egen erfaring også hvor skoen trykker samtidig som de skal ivareta helheten. 
 . 
Utfordringer
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 Den organisasjonsmessig utviklingen av psykisk helsevern vil fortsette og det vil 
derfor kontinuerlig være behov for både initiativ og vaktbikkjer i utviklingen av 
fagpolitikk og respons og tilpasning til nye lover, organisasjonsformer og rutiner. 

I tillegg skjer det en økning av klinisk praksis utenfor hjemmelsystemet. Disse 
kollegaene behøver også en representasjon i NPF.  Dessutten kommer det nye 
avtalespesialister inn ettersom de gamle går ut. Derfor er det alltid et behov for 
informasjon og støtte til praksisutforming, takstforståelse og annen kollegial støtte. 

Igjen ble det behov for et navnskifte da gruppen i dag representerer mer enn 
avtalespesialister, nemlig i tillegg de utallige psykologer som driver privatpraksis uten 
avtalehjemmel eller trygdekasserefusjon. Navnet i dag er Forening for Psykologer i 
Privat Praksis (FPP)

NPF behøver FPP som en forankring for sin fagpolitikk, for den selvstendige 
kliniske praksis og for å kunne ha medlemmene med seg i møtet med nye lover og 
organisasjonsformer. 

Svakheten ved den type frivillig arbeide som interessegruppen står for er at 
imidlertid virksomheten blir svært sårbar for variasjoner i styrets kapasitet. 
Arbeidsbelastning, sykdom og andre forhold kan lett svekke kontakten med NPF og gå ut 
over kontinuiteten i arbeidet med saker internt i styret. 

Ved siden av dette har NPF, i sin organisasjonsform, flere andre som arbeider med 
saker av sentral betydning for de selvstendige klinikerne, og som ikke er knyttet opp mot 
interessegruppen. De er oppfordret til å ta et verv, men ikke valgte av medlemmene som 
tillitspersoner. Stort sett har dette fungert godt og uten store konflikter eller 
misforståelser, men det ligger en svekkelse av interessegruppens innflytelse i dette, og 
mer effektiv kommunikasjon og deltagelse i beslutningsprosessene er mulig og ønskelig.  

Mange har villet gjøre noe for å styrke FPP´s organisasjonsmessige status og få 
den til å bli mer effektiv. De første årene var det vanskelig å få NPF´s sekretariat med på 
å sende ut brev til medlemmene for interessegruppen. For å understreke nødvendighet av 
å forbedre samarbeide ble det på landsmøte i 2007 satt en protokoll tilførsel om en 
samarbeides avtale mellom NPF og ISP med en forpliktelse til gjensidig kommunikasjon. 

I 2010 vedtok NPF på sitt landsmøte, nettopp i Sandefjord, at interessegruppen 
under sitt nye navn, FPP, skulle være en underavdeling av NPF for medlemmer i NPF, 
med eget styre og egen kontingent. 

Utviklingen av Interessegruppen og NPF uttrykker en generasjons utvikling av 
samarbeide og organisasjonsutvikling som etter hvert har blitt faget verdig, og som må 
utvikles videre og brukes for å dekke gamle og nye behov i framtiden.

 
(Ivan´s notat)

Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Fondet for videre- og etterutdanning, 2010 og 
2011. Den er basert på innsamlet dokumentasjon og semistrukturerte intervjuer med 
personer som forfatteren har vurdert som sentrale i de forskjellige perioder som 
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omhandles. Stor takk til alle som har bidratt, og særlig til de som har lest, kommentert og 
dermed forbedret resultatet. Alle feil, utelatelser og vurderinger står for forfatterens 
regning.


