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Høringsuttalelse – vedrørende notat om forslag til endringer i forskrift 18. desember
2001 nr.1539 om godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov2.juli
1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten
Vi viser til høringsbrev datert 20.09.10 der det bes om merknader til høringsnotatet.
Norsk Psykologforening stiller seg generelt positive til at det innføres krav om søknad og
godkjenningsprosedyrer for bruk av betegnelsen Universitetssykehus.
Samtidig vil vi anføre at vilkårene for å få godkjenning som fremkommer i §3-2 i
høringsnotatet s.55, vektlegger medisinere og ikke i tilstrekkelig grad synliggjør psykologers
plass i sykehusene og heller ikke psykiatriens plass, og av den grunn fremstår som noe
reduksjonistisk i forhold til hva en må kunne forvente av et universitetssykehus i fremtiden.
På den bakgrunn foreslår vi følgende endring i ordlyden av §3-2: (Foreslåtte endringer i bold.)
§ 3-2. Vilkår for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus
Følgende vilkår må være oppfylt for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen
universitetssykehus:
- Sykehuset må være tett integrert med ett eller flere universitet(er) som uteksaminerer
medisinere, psykologer og annet helsepersonell ved at de
(i) bidrar vesentlig i forskningsbaserte utdanningsløp for profesjonsutdanningene i medisin,
psykologi og andre helsefaglige utdanninger og kandidatene har størsteparten av sin praktiske og
teoretiske undervisning ved sykehuset i samarbeid med ett eller flere universitet(er) og
(ii) bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin, psykologi og
andre helsefaglige disipliner.
- Sykehuset må i tillegg kunne dokumentere at de utfører biomedisinsk og helsefaglig
grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder,
og kunne dokumentere forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde

Psykiske lidelser og ruslidelser vil forestå en betydelig del av fremtidens helseutfordringer og
det bør også gjenspeile seg i hvilke sykehus som i fremtiden skal kunne benytte betegnelsen
Universitetssykehus.
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