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Innledning
Kjære Medlem
Når vi skal oppsummere den siste
treårsperioden i Norsk psykologforening
er det mye å ta tak i. Hele spekteret av
helse; fra folkehelsearbeid og forebygging,
via primærhelse til sykehus har vært
gjenstand for nye reformforslag og mange
vedtak i Stortinget. Og psykisk helse har
ikke stått i skyggen. Det har heller ikke
vektleggingen av psykologers kompetanse
som viktig på stadig nye områder.
I løpet av denne landsmøteperioden har vi
sett at svært mye av det rammeverket
som legger grunnlag for politiske
beslutninger viser til viktigheten av å
anvende psykologkompetanse til det
beste for hele befolkningen, og for
utviklingen av bedre samfunn for alle. Det
har vokst frem en forståelse av at den
investeringen samfunnet gjør i å utdanne
psykologer gjennom et bredt generelt
profesjonsstudium kan hente gevinster for
samfunnet langt ut over klinikkene i
helsetjenesten, eller andre tradisjonelle
psykologstillinger.
I arbeider med å få på plass
kommunepsykologer har det vært viktig
for oss å være tydelige på at vi ønsker å ha
på plass noe helt nytt. Vi ville ha
psykologer som nettopp kunne jobbe
teambasert med andre profesjoner, og
som ikke var definert inn i allerede
eksisterende tjenester.
Dette kan vi slå fast at vi har lykkes med
når vi ser på lovteksten som nå er under
behandling i Stortinget om lovfesting av
psykologkompetansen i kommunen. Der
tegnes bildet av psykologer som skal
kunne anvendes i et bredt spekter av
tilbud til befolkningen. Og der vi ikke
minst skal jobbe tett på, og bidra til å

bygge og utvikle bedre samfunn, bedre
skoler, barnehager, arbeidsplasser o.s.v.
At anvendelsen av vår kompetanse på
denne måten nå lovpålegges, og at vi skal
bli en selvsagt del av fremtidens
tverrfaglige kommunetilbud til
befolkningen er vi stolte av å ha bidratt til.
Det har vært fremtidsrettet og klartenkt
av landsmøtene de siste tre periodene å
løfte frem kommunen som
hovedsatsingsområde.
Nå begynner også de fleste andre å forstå
at hele fundamentet for at vi skal ha en
velfungerende spesialisthelsetjeneste er at
kommunetjenestene tar seg av
hovedvekten av de som har psykiske
helseplager. Og at det vektlegges å
redusere forekomst gjennom
folkehelsearbeid, helsefremming og
forebygging.
I tillegg til dette har vi i perioden sett at
Stortinget nærmest har adoptert vårt
hovedsatsingsområde i et vedtak de
gjorde våren 2016, om en tverrsektoriell
og økonomisk forpliktende
opptrappingsplan for barn og unges
psykiske helse. Når du leser dette
forslaget, som nå er vedtatt av et bredt
flertall i Stortinget, er det som klipp og lim
fra Psykologforeningens strategi for å sikre
helsefremming, forebygging og tidlig hjelp
til unge.
I tillegg har det blitt fremlagt forslag om at
livsmestring skal bli del av fremtidens
skolefag. Og som del av dette skal også
kunnskap om psykologi og psykisk helse
være med. Dette er en utkvittering av
viktige punkter i vårt prinsipprogram.
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En helt sentral grunn til at vi har lykkes
med mange av våre mål er at vi oppleves
av omverden som genuint opptatt av hva
som er best for befolkningen. Det gjør at vi
blir etterspurt, at vi blir lyttet til og tatt på
alvor. Det å ha befolkningens beste som
vårt hovedanliggende, og vise frem
hvordan vi kan bidra med vår kunnskap på
de samfunnsområder som pekes ut av
politikere og andre som samfunnets store
utfordringer, er den beste form for
profesjonsbygging vi kan drive med.
Effekten av dette ser vi i samfunnet, vi ser
det i måten vi får mulighet til å jobbe på
som psykologer, og vi ser det på både den
indirekte og direkte verdisettingen av vår
kompetanse.
Men Norge er ingen øy alene. Og de siste
tre årene har vi virkelig fått merke at
premissene for våre liv, vår velstand, vår
trygghet, og dermed også vår helse legges
andre steder enn i det Norske Storting.
Utviklingen i Europa med store
immigrasjonsstrømninger, fremveksten av
nasjonalisme, og spektakulære
terroraksjoner maler frem en fremtid som
skaper bekymring hos mange. I USA har
misnøye og de enkle løsningene fått vind i
seilene på måter ingen trodde var mulig.
Og i vårt nabolag har en ny-oppvåknet
Russisk geopolitikk pustet på glørne til en
ny Europeisk krig. Og imens alt dette
pågår stiger temperaturen i verden
urovekkende fort, og klimakaos truer med
en fremtid få klarer helt å ta inn over seg.
Alt dette påvirker mulighetene for at vi
skal kunne leve gode og lange liv, med god
fysisk og psykisk helse her i Norge. Og
derfor har Psykologforeningen også i
denne landsmøteperioden hatt et bredt
internasjonalt engasjement der vi lar vår
stemme bli hørt, og der vi bidrar til å
utvikle internasjonal og regional psykologi
som bidragsytere til å møte de virkelig
store globale utfordringene. I møte med

disse utfordringene kommer ofte
psykologers tradisjonelle arbeidsmåter til
kort. Desto viktigere er internasjonalt
samarbeid.
Vi avslutter altså denne
landsmøteperioden i en tid da det er stor
usikkerhet og utrygghet som preger store
deler av verden. Samtidig er det mange
baller i luften i alle de tradisjonelle
tjenestene der psykologer i Norge tilbyr
sin kompetanse til befolkningen. Og nye
tjenester og tilbud er i støpeskjeen.
Hvordan vi møter disse utfordringene, og
hvordan vi klarer å bidra til gode løsninger
som samfunnet både nasjonalt, regionalt
og globalt kan dra nytte av, vil definere og
forme profesjonens og foreningens
fremtid.
Heldigvis har Psykologforeningen
fantastisk mange flinke tillitsvalgte,
utvalgsmedlemmer og folk i
lokalavdelingene som yter av sin fritid for
å gjøre oss i stand til å gjøre denne
jobben. Vi har også et profesjonelt
sekretariat som støtter opp under all
aktiviteten og som bidrar til at vi som er
politisk ansvarlige kan ta informerte og
velbegrunnede avgjørelser om veivalg,
strategier og mål.
Uten alle dere frivillige som jobber for oss,
og uten et dedikert og hardtarbeidende
sekretariat, hadde ingenting av det vi har
oppnådd, eller vil oppnå i den neste
landsmøteperioden vært mulig.
Når vi får politisk gjennomslag, når vi tilbyr
løsninger på nye behov i befolkningen, er
det først og fremst deres fortjeneste.
Tusen takk for innsatsen!

Tor Levin Hofgaard
5
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Sentralstyret

Medlemmer 2013 – 2016:
• Tor Levin Hofgaard, president
• Rune Frøyland, visepresident og
presidentens stedfortreder, leder av
LAU
• Birgit Aanderaa, visepresident, leder av
Spesialitetsrådet og Kvalitetsutvalget
• Aina Holmén
• Ane Johnsen Lien
• Britt Randi Hjartnes Schjødt
• Børge Mathiassen til 07.06.16
• Geir Skauli
• Jarle E. Refnin
• Kjetil Kaasin
• Jørgen Edvin Westgren,
studentrepresentant til 04.12.14
• Anders Lillevik Thorsen,
studentrepresentant til 05.06.14
• Tonje Kvande, studentrepresentant
05.06.14 - 12.02.15
• Signe Krogh Owren,
studentrepresentant 04.12.14 12.02.15
• Tuva Emilie Haugdahl Røskar,
studentrepresentant 12.02.15 –
18.02.16
• Rikke Pauline Sandvik,
studentrepresentant fra 12.02.15
• Camilla Jonette Rasmussen,
studentrepresentant fra 18.02.16
Varamedlemmer:
1. Nina Dalen
2. Joar Øveraas Halvorsen
3. Ragnhild Stokke Røed
4. Anne Kulseng Berg

Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) utgjøres
av president og de to visepresidentene.
Inger Johanne Storesund har vært
sentralstyrets representant i styret for
Fond til videre- og etterutdanning i klinisk
psykologi og psykoterapi.
Børge Mathiassen trakk seg fra
sentralstyret pga konflikterende rolle i
nytt arbeidsforhold 07.06.16.
Fra samme dato rykket 1. vara Nina Dalen
opp som fast medlem og 2. vara Joar Ø.
Halvorsen ble fast møtende 1. vara.
Ragnhild Stokke Røed og Anne Kulseng
Berg ble henholdsvis 2. og 3. vara.
I 2014 avholdt sentralstyret 6 ordinære
møter og ett tredagers strategiseminar og
behandlet 82 saker. I tillegg gjennomførte
sentralstyret en studietur til Genève.
Hensikten var å få bedre innsikt i WHOs
organisasjon og arbeidsform, spesielt med
hensyn til revisjon av ICD-10. Det ble også
gjennomført besøk til FN-hovedkvarteret,
til ILO og til Norges faste delegasjon til FN.
I 2015 avholdt sentralstyret 6 ordinære
styremøter, ett todagers strategiseminar
og behandlet 76 saker.
Inntil 20. september 2016 har
sentralstyret avholdt 3 styremøter, ett
todagers strategiseminar og behandlet 46
saker.
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Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU)
I tillegg til president og visepresidenter
møter sekretariatet med generalsekretær
og avdelingsledere på møtene.
I 2014 hadde AU 7 møter. Det ble
behandlet 52 saker, delvis som
vedtakssaker, delvis som fullmaktsaker,
besluttet av leder og generalsekretær og
referert i AU-referatene, og delvis som
orienteringssaker.
I 2015 ble det avholdt 6 møter og det ble
behandlet 46 saker.
Frem til 20. september 2016 har AU
avholdt 4 møter og behandlet 34 saker.

Medlemskontakt
I løpet av perioden er kontakten mellom
sentralstyret og lokalavdelingene
videreført og utviklet. Ordningen med
jevnlige nyhetsbrev skrevet av presidenten
der aktuelle saker presenteres, fortsetter
og hvor lokalavdelingene også søkes
engasjert i sakene.
I februar i hvert av årene i perioden er det
avholdt endags-samlinger for lederne i
lokalavdelingene samles for å møte AU for
drøfting og forankring av større saker.
Det er gjennomført todagers
lederkonferanser hvert år i perioden – i
oktober 2014 og 2015 og i juni 2016. I
tillegg til to representanter fra hver av
lokalavdelingene inviteres lederne av de
faglige interesseforeningene (NNF, FOSAP,
FPP, FPPH, og FIP) og alle lederne i hele
foreningens utvalgsstruktur.

forankre foreningens politikk og politiske
utvikling blant alle medlemmer. Det er
også et forum hvor lokalavdelingene får
fremmet nye saksområder og debattert
foreningens virksomhet.
I tillegg til dette har det vært høyt
prioritert fra AUs side i denne perioden å
reise til lokalavdelingene på
medlemsmøter. Nesten alle
lokalavdelinger har vært besøkt, og svært
mange har vært besøkt flere ganger.
Tilbakemeldingene på dette har vært
svært positive.
Akademikerne
I perioden har foreningen videreført sitt
klare engasjement i hovedorganisasjonen
Akademikerne i lønns- og
arbeidsspørsmål.
President Tor Levin Hofgaard har vært
medlem av Akademikernes styre siden
2011.
Visepresident Rune Frøyland har i hele
perioden fortsatt som leder av
Akademikerne Helse.
Akademikerne har etablert seg som en
sterk hovedorganisasjon med tydelig profil
på sin lønnspolitikk. Akademikerne og
Psykologforeningen har samsvarende
politiske mål i spørsmål om lønns- og
arbeidsvilkår og betydningen av høy
kompetanse i samfunnet.
Akademikernes nyeste strategiplan er
utformet på et mer overordnet nivå enn
tidligere og bidrar i større grad til å samle
medlemsforeningene om hovedsaker.

Også foretakstillitsvalgte i helseforetakene
deltar på lederkonferansene i tillegg til
andre tillitsvalgte med betydelig
representasjon. Konferansenes mål er å
8

Hovedsatsingsområdet 2013-2016
Landsmøtet 2013 vedtok «Forebygging for
barn og unge» som hovedsatsingsområde for
Norsk psykologforening.
På seminar 6. feb 2014 vedtok Sentralstyret
(SST) følgende visjon for arbeidet med
hovedsatsingen: «Barn og unges psykiske
helse blir ivaretatt i alle deler av samfunnet».
Følgende strategiske mål for arbeidet ble
definert:
• Helhetlig regelverk og koordinerte
tjenester til barn og unge
• Alle vedtak i offentlig forvaltning må
utredes med tanke på effekter for barn og
unges psykiske helse.
• Psykologisk kompetanse bare en telefon
unna
• Innen 2020 skal alle barnehager ha tilgang
på veilednings-, utrednings- og
oppfølgingskompetanse i tråd med
folkehelsas mål for å ivareta og forebygge
barn og unges psykiske helse.
• Innen 2020 skal alle skoler ha tilgang på
veilednings-, utrednings- og
oppfølgingskompetanse i tråd med
folkehelsas mål for å ivareta og forebygge
barn og unges psykiske helse.
• Alle familier som ønsker det skal ha tilgang
til hjelp.
• Alle fritidsarenaer som ivaretar barn og
unge skal ha tilgang på veiledning som gjør
dem i stand til å fremme psykisk helse.
Sentralstyret gjennomgikk status på arbeidet i
2015 og bestemte da å videreføre strategien.
Samtidig ble det klart at regjeringen ønsket å
foreslå en lovfesting av psykologer i
kommunen. Sentralstyret besluttet derfor å
gjøre dette til hovedmål for perioden, for å
sikre at lovfestingen kommer på plass. Dette
skaper grobunn for å nå mange av de andre
målene vi har. Denne tydelige vektleggingen
av lovfesting har ligget til grunn for taktiske
valg underveis i perioden for å understøtte
målet om lovfesting.

Operasjonaliserte delmål:
1) Barnehager og skoler som fremmer god
psykisk helse og er en arena for
forebygging og tidlig intervensjon;
- Bidra med kunnskap og kompetanse om
hvordan psykisk helse bør fremmes i skoler
og barnehager
- Bidra til tidlig oppdagelse og intervensjon
i barnehager og i skoler
2) Alle familier skal tilgang på hjelp og
forebyggende tiltak;
- Bidra til å øke tilgangen på hjelp til
sårbare familier
- Bidra til å utvikle kommunale tverrfaglige
tjenester til alle barn og unge og deres
familier
3) Bedre barn og unges psykiske helse
gjennom lokalt og nasjonalt
folkehelsearbeid;
- Øke anvendelsen av psykologkompetanse
i lokalt folkehelsearbeid
- Spesialiteten i samfunns- og
allmennpsykologi gir psykologer nødvendig
kompetanse til utredning og tiltak i
folkehelsearbeid
4) Hvordan kan fritidsarenaer bli mer psykisk
helsefremmende?
- Ingen delmål utarbeidet, inngår i
utviklingen av «psykologer i lokalt
folkehelsearbeid».
5) Alle kommuner skal ha tilgang på
psykologkompetanse
- Lovfesting av psykologer i kommunal
helse- og omsorgstjeneste.
6) Vedtak i offentlig forvaltning vurderes i lys
av barn og unges psykiske helse
Resultater knyttet til enkelte delmål:
1) Det har blitt et samarbeid med ulike
aktører (Elevorganisasjonen, Mantel Helse
Ungdom, Rådet for psykisk helse,
Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og
Norsk Psykiatrisk forening, for å fremme
psykisk helse i skolen. Dette gjelder særlig i
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forhold til kunnskap og opplæring om
normalpsykologiske fenomen til nytte for
livsmestring. Bakgrunnen er at skolens
mandat oppfattes ulikt i og i ulik grad
inkluderes i oppfølging av lærerplanen
lokalt.
Foreløpig resultat av dette er at
regjeringen i Meld. St 28. (2915-2016) Fag
– Fordypning – Forståelse — En fornyelse
av Kunnskapsløftet, har foreslått at
læreplanen skal inneholde et nytt
temaområde ; Folkehelse og livsmestring,
samt at skolen i større grad må legge vekt
på sosiale og emosjonelle ferdigheter som
nødvendig grunnlag for læring.
Videre arbeid må bidra til at overordnede
føringer utvikles med tydelighet i
lærerplanen for fremtiden.
2) Foreningen har arbeidet med å påvirke
regjering og storting for å bidra til mer
helhetlige og sammenhengende tjenester
til barn og unge, samt å bidra til å øke
kvaliteten i barnevernet gjennom blant
annet økt bruk av psykologisk kompetanse
i kommunalt barnevern. Konkrete
resultater er primært utviklingen av innspill
til regjeringens arbeid med kvalitets- og
strukturreform i barnevernet. I tillegg har
Stortinget vedtatt at regjeringen innen juni
2017 skal fremme en egen helhetlig
strategi for barn og unges psykiske helse
(tverrsektoriell og fra helsefremming til
behandling), herunder å vurdere et krav
om at kommunene skal definere hvem som
har det overordnede ansvar for
hjelpetjenestene til barn og unge (jfr
delmål 6). Dette gir en mulighet til å få et
politisk dokument om barn og unges
psykisk helse som omfatter alle sentrale
områder for hovedsatsingsområdet.
3) Psykisk helse i folkehelsearbeid er et
politisk satsingsområde (Folkehelsemelding
2015). Psykologer har rapportert at de
ønsker å arbeide mer helsefremmende og
forebyggende. Psykologforeningen fikk i
2014 og 2015 midler fra Helsedirektoratet
til å utarbeide en rapport som beskriver
psykologers kompetanse og bidrag i lokalt
folkehelsearbeid (jfr mål 3) på systemnivå
og overfor arenaer som barnehave og skole

(jfr mål 1). Resultatet av dette er rapporten
«Psykisk helse i alt vi gjør med hvordan?
Den er å finne i elektronisk versjon på
foreningens hjemmesider. Foreningen har
fått flere midler for å utvikle dette arbeidet
videre, blant annet øke tilgjengelighet på
informasjon om dette til våre medlemmer i
kommunal sektor.
4) Vi har ikke utviklet særskilte mål eller tiltak
for å gjøre fritidsarenaer mer psykisk
helsefremmende. Dette har med kapasitet
å gjøre, men det vurderes som viktig å dra
dette feltet tettere inn i utviklingen av
lokalt folkehelsearbeid og psykologers
roller i dette.
5) Foreningen har jobbet systematisk og
målrettet med å få på plass en lovfesting av
psykologer i kommunale helse- og
omsorgstjenester. Stortinget vedtok ved
behandlingen av Primærhelsemeldingen at
psykologer skulle lovfestes som en del av
kommunale helsetjenester. Helse- og
omsorgsdepartementet sendte sommeren
2016 et forslag om å lovfeste psykologer
som nødvendig kompetanse for å sikre
forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra
2020 på høring (høringsfrist er 01.10.16).
Dette kombineres med en tilskuddordning
der kommunene kan søke om 300 000
kroner i tilskudd hvert år frem til 2020
dersom de tilsetter psykolog. Målet om
lovfesting av psykologer er dermed i sikte,
men fremover blir det viktig å jobbe med
ulike kompetanse- og
rekrutteringsutfordringer.
6) Regjeringen skal vurdere krav om at
kommunene skal definere hvem som har
det overordnede ansvar for
hjelpetjenestene til barn og unge (se
omtale under pkt 2). Dette vil i stor grad
være en utvikling som bidrar til at vedtak i
kommunal offentlig forvaltning vurderes i
lys av barn og unges psykiske helse.
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Profesjonsutvikling
Et gjennomgående tema for
Psykologforeningen har alltid vært å drive
kontinuerlig profesjonsutvikling. Som en
profesjon gitt autorisasjon av myndighetene
til å svare på samfunnets behov for
tjenester har vi et særskilt ansvar for å
utvikle oss som profesjon i tråd med
samfunnets største utfordringer. Vi har også
et særskilt ansvar for å bidra til å belyse
utviklingstrekk og løfte frem områder som vi
ut fra vårt fag mener er forsømt, og/eller
der vi mener vår kompetanse er relevant.
I denne perioden har nærmest alle deler av
de tjenestene der vår kompetanse
tradisjonelt har vært anvendt vært i
støpeskjeen på nytt. I dette har det ligget et
stort potensiale til å drive profesjonsutvikling. Vi har i denne perioden vektlagt å
tydeliggjøre hvordan samfunnet skal kunne
få mer igjen for den investeringen de gjør i å
utdanne psykologer gjennom et seksårig
bredt profesjonsstudium.
Det har i perioden vært jobbet mye med å
bevisstgjøre universitetene på den
utviklingen vi har sett i de tradisjonelle og
de nye tjenestene psykologer forventes å
bidra i for fremtiden. Det har i dette
arbeidet vært spesielt viktig å sikre at
profesjonsstudiet fortsatt skulle være et
breddestudium. At de ikke kan løfte ut
vesentlige elementer av basalpsykologien,
eller elementer av praksis, som i henhold til
Verdens helseorganisasjon må forstås som
helse.
Det har i perioden også blitt vektlagt å
klargjøre begrepsbruken i profesjons- og
spesialistutdanningen.
Profesjonsutdanningen er en bred, generell
utdanning i psykologi, som gir
kunnskapsgrunnlag for å arbeide i et bredt
spekter av felt i samfunnet. Denne brede
utdanningen får ikke plass i den snevre
kategorien ”klinisk psykologi”. Dette har vi
blitt enda tydeligere bevisstgjort i denne

perioden, spesielt når vi har sammenliknet
med hvordan dette begrepet brukes
internasjonalt. Ser man på de tradisjonelle
rollene psykologer i Norge har hatt (helse,
NAV, PPT, skole, barnevern, rettspsykologi,
testing, nevro, habilitering/rehabilitering,
organisasjon, rus) er dette felt der begrepet
”klinisk” ikke gir mening. Når vi i denne
perioden har fått tydelige nye oppgaver av
Stortinget: Folkehelsearbeid, Helsefremming
og Forebygging, gir det enda mindre mening
å fortsette bruken av ”klinisk” som
beskrivelse av den kompetansen vi tilbyr
samfunnet.
Det samme har vi sett for spesialistutdanningene. Noe som jo var grunnen for at
LM2013 vedtok å fjerne ”klinisk” som navn
på alle spesialistutdanningene.
Landsmøtet 2010 vedtok at
Psykologforeningen skulle:
”…videreføre arbeidet med å sikre at
foreningen har en aktiv rolle som
premissleverandør i forhold til
psykologifaget og psykologprofesjonens
utvikling, samt hvordan forholde seg til
andre høykompetente grupper innen
psykologi…”. Dette var resultatet av en av
hovedsakene på Landsmøtet 2010 –
Profesjonen i endring.
Det er redegjort i seksjonen for
internasjonalt arbeid hvordan vi har jobbet
med dette globalt, og regionalt i Europa.
Nasjonalt har vi satt i gang en rekke
prosjekter for å styrke vår evne til å
tydeliggjøre profesjonens relevans i møte
med samfunnsendringer, endringer i
befolkningens behov og endringer i
tilgangen på stadig flere med psykologisk
kompetanse i samfunnet generelt.
Spesialistutdanningen
Det er redegjort andre steder i beretningen
hvordan det har vært jobbet generelt med
spesialistutdanningen i perioden. Et
hovedpoeng i dette arbeidet har vært å
tilpasse utdanningen slik at den kan møte
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endret behov i befolkningen, og bidra til at
psykologer kan gjøre sin kompetanse
relevant på nye arenaer.
Organisasjonspsykologi
Vi har i perioden etablert et omfattende
prosjekt i organisasjonspsykologi. Målet er å
tydeliggjøre hvordan psykologers
kompetanse er relevant i organisasjonsfeltet
og videreutvikle fagfeltet. I forbindelse med
dette har vi også i perioden blitt tildelt
vertskapsrollen av EAWOP, for den
Europeiske Organisasjonspsykologikongressen i 2015 (se egen sak). Vårt mål
med dette er at det skal bidra til å bygge
broer mellom de ulike aktørene i feltet.
Rettspsykologi
Det er etablert et utvalg som ser på
utviklingen av rettspsykologifeltet. Dette for
å sikre rekruttering og bidra til at feltet
utvikles videre (se egen sak).
Helsepsykologi
Ad hoc-utvalget i helsepsykologi ble etablert
i 2013. Fra våren 2015 er denne etablert
som fagutvalg i klinisk helsepsykologi (se
egen sak).
Ledelse
Det ble i forrige periode etablert et eget
prosjekt ”Flere psykologer i ledelse” ned
flere delmål. Også dette prosjektet vil
videreføres i neste periode (se egen sak).
Samarbeid med andre grupper
Psykologforeningen har i perioden drøftet
hvordan vi skal kunne videreføre gode
samarbeidsforhold med eventuelle
organisasjoner innen psykologifaget. VI har
allerede godt samarbeid med foreningen for
organisasjonspsykologi (NOS), og vi har etter
hvert fått flere tidligere utenforstående
organisasjoner inn i foreningen som
interesseforeninger.

De siste ti årene har stadig flere tatt
masterstudier i psykologi. Tidligere har
Masterforeningens undersøkelser vist at
disse masterne organiserer seg svært ulikt
fordi de jobber på svært ulike felt og
områder. I perioden har vi gjort noe
kartlegging av dette, og funnet at en god del
mastere har organisert seg i
Samfunnsviterne. Vi har derfor sondert
hvordan vi eventuelt kan få på plass et
Akademikersamarbeid med denne
foreningen, og hva dette eventuelt kunne
være. Dette arbeidet er imidlertid bare i
startfasen og har i perioden ikke resultert i
noe konkret.
I perioden har også Masterforeningen
bygget seg om til Psykologiforbundet, og de
definerer seg som en faglig forening for alle
med psykologiutdanninger på
universitetsnivå.
Psykologiforbundet har pr. i dag et for oss
uavklart antall medlemmer (de viser mest til
antallet som liker dem på Facebook i sine
brev), og et årsmøte der det så vidt vi kan se
p.t. ikke har blitt vedtatt noen politisk
plattform eller blitt gitt noe mandat til styret
for spesifikk politisk aktivitet. Vi har
imidlertid observert en ganske skjerpet
retorikk og aktivitet fra styret og
sekretariatet i foreningen i denne perioden,
bl.a rettet direkte mot Psykologforeningen
og våre samarbeidspartnere nasjonalt og
internasjonalt.
Forbundet fremstår for oss med uavklart
politisk plattform, oppleves å mangle
tydelige, overordnet vedtatte prioriteringer
og ha et styre uten et klart politisk mandat.
Derfor har det i perioden ikke blitt ansett
som hensiktsmessig å gå inn i drøftinger om
samarbeid med Psykologiforbundet. Dette
vurderes fortløpende.

12

Spesialistprosjektet
Arbeidet med spesialistutdanningen i
perioden har omfattet utvikling av
målbeskrivelser for obligatoriske og valgfrie
program til spesialitetene i henhold til
reglement for spesialistutdanningen vedtatt
på landsmøtet i 2013.
Prosessen i spesialistprosjektet
Spesialistprosjektet har vært behandlet i
AU:
•

2014: 13/3, 13/5

Spesialistprosjektet har vært behandlet i
Sentralstyret:
•

2014: 10/4, 5/6, 18/9, 28/10, 4/12

•

2015: 12/2, 9/4, 6/6, 22/9, 28/10, 3/12

•

2016: 18/2, 7/6

Saker som har vært behandlet:
17/14 Nye utfyllende bestemmelser for
spesialiteten i
organisasjonspsykologi
33/14 Spesialistprosjektet
45/14 Spesialistprosjektet – orientering om
fremdrift

41/15 Utfyllende bestemmelser for valgfrie
program i organisasjon og ledelse,
psykoterapeutisk metode for barn
og unge, psykologfaglig arbeid med
barn, unge og familier, klinisk
helsepsykologi
49/15 Justering av utfyllende
bestemmelser for obligatorisk
program i spesialiteten barne- og
ungdomspsykologi
61/15 Utfyllende bestemmelser for valgfrie
program i systembasert arbeid med
familier og rus- og
avhengighetspsykologi
3/16

Godkjenning av valgfrie program til
de ulike spesialitetene

4/16

Opprettelse av valgfrie program i
allmennpsykologi, arbeidspsykologi
og eldrepsykologi

5/16

Justering av utfyllende
bestemmelser for obligatorisk
program i spesialiteten
voksenpsykologi

6/16

Justering av utfyllende
bestemmelser for obligatorisk
program i spesialiteten
arbeidspsykologi

7/16

Nye utfyllende bestemmelser for
fellesprogrammet med nødvendige
justeringer i henhold til nytt
reglement for spesialistutdanningen
som trådte i kraft 1. januar 2015

61/14 Spesialistprosjektet - framdrift
74/14 Spesialistprosjektet –
ikrafttredelsesdato for nytt
reglement for spesialistutdanningen
3/15

Utfyllende bestemmelser for
obligatorisk program i spesialiteten
barne- og ungdomspsykologi

23/15 Utfyllende bestemmelser for
obligatoriske program i
spesialitetene nevropsykologi,
psykoterapi, rus- og
avhengighetspsykologi, samfunn-

35/16 Godkjenning av valgfrie program til
de ulike spesialitetene
36/16 Krav til spesialitet nr. 2 i
spesialistutdanningen
37/16 Forskning i spesialistutdanningen
Fellesmøter mellom Spesialitetsrådet og
lederne for fagutvalgene:
•

20116: 18.1, 3.5 og 26.10

og allmennpsykologi og utfyllende
bestemmelser for veiledning

13

Temaer for disse møtene har vært:
•

Valgfrie program til de ulike
spesialitetene

Drøfting av ulike problemstillinger knyttet til
ny struktur:

•

Spesialitet nr. 2 i spesialistutdanningen

•

Forskning i spesialistutdanningen

•

Forslag til nytt reglement for
spesialistutdanningen

Første fagsamling etter landsmøtet ble
gjennomført 5.-6. mai 2014

- Fellesprogrammet må gjennomføres
først i spesialistutdanningen jf.
reglementet for spesialitetene
- Valgfrie program kan gjennomføres før
det obligatoriske programmet dersom
det ikke bygger på innhold i det
obligatoriske
- Valgfrie program og obligatoriske
program kan gjennomføres samtidig
dersom det valgfrie programmet ikke
bygger på det obligatoriske
- Valgfrie program (kurs) kan
gjennomføres før Fellesprogrammet,
men vil da ikke være tellende i
spesialistutdanningen

Dette var oppstarten på arbeidet med ny
spesialistutdanning, og fagsamlingen hadde
følgende innhold:

Andre fagsamling etter landsmøtet ble
gjennomført 24.-25.11.2014.

Fagsamlinger:
•

2014: 5.-6.5 og 24.-25.11

•

2015: 16.-17.4

- Nytt reglement for spesialistutdanningen
og problemstillinger knyttet til
utviklingen av spesialiteter og valgfrie
program
- Inga Marte Thorkildsen,
Forandringsfabrikken: Fokus på vold,
overgrep, seksualitet og sosial status i
terapirommet.
- Jan Stubberud, forsker/kliniker på
Sunnaas: Om kjønn, kultur og etnisitet i
terapirommet
- Innledning om mal for målbeskrivelse

Gruppearbeid

- Vurdere hva som må være innhold i
obligatorisk program til egen spesialitet.
- Vurdere hvilke valgfrie program fra andre
fagområder som kan være aktuelle
for egen spesialitet.
- Vurdere hvilke valgfrie program dere kan
utvikle til andre spesialiteter.
- Vurdere hva som kan være valgfritt
program innen egen spesialitet (som
dere selv utvikler).

Fagsamlingen ble lagt opp slik at utvalgene i
størst mulig grad skulle få jobbe med
målbeskrivelser, utfyllende bestemmelser,
innhold i obligatoriske kurs, samt valgfrie
program. Det ble også satt av tid for møter
mellom utvalgene.
I henhold til mandat for utvalgene ble det
jobbet med:
• Obligatoriske program
Fagutvalgene arbeidet med å utarbeide
målbeskrivelse med definisjon,
læringsutbytte og utfyllende bestemmelser
for spesialitetene (obligatoriske program).
• Valgfrie program
Det ble arbeidet med målbeskrivelse med
definisjon, læringsutbytte og utfyllende
bestemmelser (praksiskrav) for de valgfrie
programmene.
Sentralstyrets innspill til fagutvalgene før
fagsamlingen
Sentralstyret ble på møtet den 28/10-2014
fremlagt en statusrapport for arbeidet i
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utvalgene, og hadde følgende innspill til det
videre arbeidet:
- Overordnet påpeker sentralstyret at
utvalgene må vurdere hvordan
spesialistutdanningen bidrar til
tjenesteutvikling – hvilke psykologer vil vi
ha?
- Spesialistutdanningen må også bygge
opp under den nye psykologrollen i
psykisk helsevern og kommunen.
- Praksiskravene er fordelt med 1 år til
Fellesprogrammet, 3 år til det
obligatoriske programmet og 1 år til
valgfrie program – man kan ikke låse 4 år
til det obligatoriske programmet i
spesialiteten bortsett fra i
nevropsykologi, psykoterapi og
organisasjon.
Fagutvalgene må:
-

-

Tydeliggjøre hvordan spesialitetene
ivaretar brukermedvirkning/
brukererfaring/ brukerevaluering
(praksis, kurs)
Tydeliggjøre hvordan mangfold,
diversitet, kjønn ivaretas i spesialitetene
Tydeliggjøre hvordan
spesialistutdanningen støtter opp om
samhandlingsreformens mål om
helhetlig pasientforløpet (dvs.
Samarbeide mellom ulike tjenestenivåer
for ulike pasienter)
Tydeliggjøre hvordan
psykologspesialistene vil bidra til
tverrfaglighet og samarbeid med andre
faggrupper og tjenestenivå
Ha som prinsipp at man i hovedsak skal
ha praksiskrav i form av
arbeidsoppgaver, og ikke til arbeidssted
(annet enn der det er helt nødvendig)

Kan man for eksempel godta praksis fra
to ulike private helseinstitusjoner (eks.
Volvat og Aleris)?
Rus- og avhengighet
-

Bør beholde at man av den totale
praksistiden på fem år, skal minst ett år
være klinisk psykologiske
behandlingsoppgaver der
avhengighetsproblemer ikke er sentrale

Samfunn- og allmenn
- Det bør fremkomme av praksiskravene at
man har både en behandlerrolle
(behandling fra
kommunen/primærhelsetjenesten) og
forebygging/helsefremming
- Behandlerrolle og
forebygging/helsefremming bør
gjenspeiles i kursene også
Voksenpsykologi
- Psykologer i spesialisering må jobbe tett
mot barn av psykisk syke og pårørende.
Derfor anser sentralstyret det som
fornuftig å opprettholde praksiskrav
for barn og unge, men at det er relevant
å se på familiepraksis som et mulig
likeverdig alternativ.
Tredje fagsamling om spesialistprosjektet
ble gjennomført 16-17.4.2015
Denne fagsamlingen var et arbeidsseminar
hvor fagutvalgene jobbet med utvikling av
målbeskrivelser for valgfrie program til
spesialitetene.
Det var lagt opp til arbeid i de enkelte
fagutvalg og diskusjon på tvers av utvalgene.

Sentralstyrets innspill til enkelte utvalg:
Arbeidspsykologi
-

Utvalget bør tydeliggjøre/spesifisere hva
man mener med to arbeidssteder. Hva
er det variasjonen i praksis skal ivareta?
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2. halvår 2013

2014

2015

1. halvår 2016

Under
Søknader Godkjent Ikke godkjent Søknader Godkjent Ikke godkjent vurdering
Klinisk voksenpsykologi
146
131
15
43
36
4
3
Klinisk barne- og ungdomspsykologi
78
57
21
53
38
11
4
Psykologisk habilitering
3
1
2
3
2
1
0
Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer
27
25
2
4
3
0
1
Klinisk nevropsykologi
29
24
5
14
10
4
0
Klinisk familiepsykologi
9
7
2
4
4
0
0
Klinisk eldrepsykologi
3
3
0
1
1
0
0
Klinisk psykologi med psykoterapi
16
8
8
14
4
8
2
Klinisk samfunnspsykologi
14
12
2
8
6
2
0
Klinisk arbeidspsykologi
6
4
2
3
2
1
0
Organisasjonspsykologi
2
1
1
2
1
1
0

Fordypning

Søknader Godkjent Ikke godkjent Søknader Godkjent Ikke godkjent
Klinisk voksenpsykologi
56
43
13
139
117
22
Klinisk barne- og ungdomspsykologi
36
25
11
64
51
13
Psykologisk habilitering
1
1
0
4
2
2
Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer
9
8
1
24
24
0
Klinisk nevropsykologi
11
8
3
31
25
6
Klinisk familiepsykologi
9
7
2
8
7
1
Klinisk eldrepsykologi
0
0
0
3
2
1
Klinisk psykologi med psykoterapi
4
1
3
12
7
5
Klinisk samfunnspsykologi
8
7
1
8
7
1
Klinisk arbeidspsykologi
2
1
1
5
2
3
Organisasjonspsykologi
4
2
2
6
4
2

Fordypning

Skriftlig arbeid i spesialistutdanningen i perioden
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Psykologer i Psykologforeningens utdanningsprogram i 2005-2015
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35
311

Klinisk gerontopsykologi

Klinisk nevropsykologi

Allerede spesialister

Hvorav deres første spesialitet (nye
spesialister)
12

110

182
11

134
11

193

27

285

312

80

266

346

20

147

15

140

155

203
16

172
12
12

219
178

184

145

190

122

167

Sum

4610

5

5

6

6

4

10

2

16

1

8

11

0

2

1
0

10

5

89

82

12

219

231

2

2

12

4

1

21

102

13

20
0

3

11

60

2014

1

8

68

2013

0

9

1

3

14

12

0

0

9

81

0

16

1

6

52

2012

1

15

7

6

0

11

60

1

13

1

4

55

36
6

2011

2010

20

8

1

44

4

4

11

12

4

7

64

7

4

9

137

4

22

2

4

55

2009

Klinisk arbeidspsykologi

4

16

26

8

14

133

28

2

27

10
3

57

2008

66

2007

77

1

3

5

4

8

93

3

13

1

7

52

2006

Samfunnspsykologi

5

2

4

4

10

57

14

6

47

2005

14

129

4

3

1

6

44

2

10

6

41

2004

Organisasjonspsykologi

Klinisk samfunnspsykologi

21

856

Klinisk psykologi (gammel ordning)

Rådgivning

141

12

Behandling med tillegg

Klinisk psykologi med psykoterapi

21

137

63

185

1447

Behandling

Arbeids og organisasjonspsykologi

Psykologisk habilitering

Psykologisk arbeid med rus- og
avhengighetsproblemer

Klinisk voksenpsykologi

51

160

Klinisk familiepsykologi

Klinisk psykologi i skolen

930

Antall

Klinisk barne- og ungdomspsykolog

Spesialitet og
fordypningsområde

19

254

273

5

18

10

1

14

134

1

19

2

8

61

2015

Spesialitet og fordypningsområde
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Medlemskap i Akademisk
Studieforbund
Norsk psykologforening er medlem i
Akademisk Studieforbund (AKS).
Akademisk Studieforbund (AKS) er et
studieforbund for arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med
høyskole- eller universitetsbakgrunn.
Gjennom formidling av statstilskudd,
stipender, kurs og konferanser arbeider
AKS for bedre studievirksomhet i
medlemsforeningene.
Forbundets 26 medlemsforeninger er i
hovedsak arbeidstakerorganisasjoner som
har medlemmer med høyskole- eller
universitetsutdanning.
Medlemsforeningene organiserer til
sammen over 400 000 medlemmer.
Norsk psykologforening rapporterer inn
sin studievirksomhet til AKS og mottar noe
statstilskudd til voksenopplæring gjennom
sitt medlemskap i AKS. Den innrapporterte
voksenopplæringen til AKS formidles
videre fra AKS til Statistisk Sentralbyrå, og
inngår i SSBs utdanningsstatistikk,
Studieforbundenes opplæringsvirksomhet.

Norsk psykologforening har ved Bjørnhild
Stokvik ivaretatt verv som styremedlem i
AKS.
Akademisk Studieforbund har i perioden
hatt utfordringer knyttet til ny Lov om
Voksenopplæring som trådte i kraft
1.1.2010. Den nye loven innebar krav om
40 000 studietimer for fortsatt å bli
godkjent som studieforbund. Akademisk
Studieforbund innrapporterte 46.072
studietimer for 2012, og ble godkjent som
studieforbund i henhold til Lov om
Voksenopplæring fra 1. januar 2013. AKS
har over de to siste årene mistet om lag
5000 timer. Det er svært mye for AKS.
Grunnen til nedgangen er sammensatt,
men mye av nedgangen er antagelig
knyttet til den økonomiske nedgangen
generelt og arbeidsmarkedet spesielt.
AKS har arbeidet med innspill om endring i
forskriftene til Voksenopplæringsloven i
løpet av høsten 2015. AKS har orientert
seg på flere nivåer i arbeidet og vært i
dialog med medlemsforeninger.

19

Prosjekt organisajonspsykologi
En prosjektplan for organisasjonspsykologi ble godkjent av AU i februar
2011. Formålet med prosjektet var «å
gjøre NPF til en viktig aktør og medspiller i
det organisasjonspsykologiske feltet ved å
bidra til faglig utvikling, kvalitetssikring og
profesjonalisering av
organisasjonspsykologiske tjenester og
tjenesteytere».
Delmål for prosjektet og resultater i
denne perioden:
• Etablere et organisasjonspsykologisk
nettverk med psykologer og mastere i
organisasjonspsykologi: Det er pr i dag
ca. 500 deltakere i nettverket. Noe over
50 % er psykologer eller psykologer
med spesialitet i
organisasjonspsykologi, resten er
mastere i organisasjonspsykologi.
• Organisasjonspsykologi på den årlige
psykologikongressen: Det er nå årlig
minimum 2 symposier om
organisasjonspsykologi levert av et av
de fire universitetene på feltet (UiO, BI,
UiB og NTNU) og Handelshøyskolen BI.
• Tilby faglige kurs/workshops: Det har i
gjennomsnitt vært arrangert 2 årlige
seminarer, godkjent som frie
spesialistkurs, i organisasjonspsykologi
med norske eller internasjonale
kapasiteter.
• Styrke kontakt med universitets og
forskningsmiljøene på området:
Gjennom EAWOP 2015 ble
forskningsmiljøer i arbeids- og
organisasjonspsykologi sterkt involvert i
programarbeidet, og gode nettverk
etablert

• Etablere kontakt og samarbeid med
andre organisasjonspsykologiske
miljøer: Samarbeidet med NOS foregår
sporadisk. Kontakt med andre
organisasjoner foregår fra sak til sak.
• Kongressen til European Association of
Work and Organizational Psychology
(EAWOP) i 2015: Kongressen ble
avholdt I mai 2015 og ble en suksess på
flere måter:
1) gode nettverk med norsk og
utenlandske forskningsmiljøer ble
etablert.
2) Programmet og avviklingen av
kongressen ble godt evaluert av
deltakerne på kongressen.
3) 50% flere deltakere en budsjettert
gjorde at det økonomiske resultatet ble
langt bedre enn forventet
• Flere organisasjonspsykologer er
medlemmer av NPF: Økningen av
medlemmer som har spesialitet i
organisasjonspsykologi har vært
marginal. Faktorer som kan virke i
positiv retning:
1) Fortsette med faglige seminarer og
kurs med høy kvalitet.
2) Den nye spesialistutdanningen i
organisasjonspsykologi (etablert 2014)
har rekordstor søkning.
3) Det nye EuroPsy-spesialistsertifikatet
i arbeids- og organisasjonspsykologi
(etablert vår 2016) vil automatisk
kunne tildeles dem som har blitt
spesialister etter ny ordning, og vil
forhåpentligvis stimulere til å fullføre
utdanningen.
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Flere psykologer i ledelse
Bakgrunn
I 2011 signaliserte Lederkonferansen at
ledelse bør adresseres som en del av
profesjonsutviklingen. Fra 2012 har «flere
psykologer i ledelse» vært et pågående
prosjekt i foreningen, hvor målet har vært at
flere psykologer blir ledere.
Prosjektgruppen
Prosjektet har siden 2013 vært ledet av
spesialrådgiver Aina Fraas-Johansen,
fagpolitisk avdeling. Prosjektet har en intern
styringsgruppe bestående av: Ole Tunold,
Anders Skuterud, Eva Danielsen, Bjørnhild
Stokvik, Bjørnar Olsen, Christian Zimmermann
og Julius Okkenhaug. Fra 2016 har
spesialrådgiver Per Atle Straumsheim også
bidratt tett.
Situasjon/Status
Prosjektet hadde opprinnelig 8 ulike delmål
med tilhørende strategi, som er gradvis blitt
innfridd den tiden prosjektet har pågått (ref
beretninger Landsmøte 2013). Inneværende
landsmøteperiode har man arbeidet med
disse gjenstående delmålene:
• Ledelse på agendaen i studiet.
• Rutine for promotering av ledige
lederstillinger overfor psykologer.
• Etablere arenaer og nettverk for ledere.
• Landsdekkende lederutviklingsprogrammer
med utspring i ”Psyk meg opp i ledelse”.
• Kommunale ledere for fremtiden
• Ledelse utenfor helsetjenestefeltet
Resultater
Enkelte delmål er innfridd og tilhørende
aktiviteter har gått inn den den daglige driften
i sekretariatet. Disse er: Systematisk tipsing til
alle medlemmer om nye lederstillinger via
foreningens faste nyhetsbrev. I årlige møter
med universitetene er ledelse etablert som
fast punkt og vi opplever nyttig dialog med
universitetene.

• Arbeidet med å etablere arena for ledelse
er gjennomført årlig i form av ledersamling
og nettverking. Samlingene er åpne for
psykologleder i alle sektorer, er godt
evaluert og får gradvis flere deltagere.
• Det er etablert et nytt valgfritt program i
organisasjon og ledelse for våre
medlemmer. Programmet inngår i
spesialistutdanningen, eller kan tas som
vedlikeholdsaktivitet for spesialister.
Programmet skal kvalifisere psykologer til å
gå inn i lederroller i ulike sektorer og
kvalifiserer til mer faglig og organisatorisk
utvikling på arbeidsplassen. Programmet
starter opp høsten 2016, med påfølgende
evaluering. Psykologforeningen vil høsten
2016 vurdere behovet for en selvstendig
videreføring av «Psyk meg opp i ledelse»
da helseforetakenes Nasjonal lederutvikling (NLU) nå avvikler samarbeidet
med NPF om dette lederutviklingstilbudet.
• I arbeidet med primærhelsemeldingen har
Psykologforeningen spilt inn behovet for
enhetlig ledelse og følger dette arbeidet
videre. Ledelse i kommunen er tema på
årets Nasjonale nettverkssamlinger for
kommunepsykologer. Delmålet vil følges
videre i neste landsmøteperiode.
• Kunnskapsutvikling: Parallelt med dette
prosjektet gjøres det et forskningsarbeid
for å undersøke psykologers forutsetninger
for ledelse ervervet fra studier og praksis.
En kvalitativ studie har identifisert en del
positive og negative forutsetninger som
kan være relevant for ledelse. En ny studie
er planlagt. Her vil en teste disse
forutsetningene i et representativt utvalg
av psykologledere, deres ledere, kolleger
og medarbeidere. Hensikten med denne
forskningen er å kunne tilby en tilpasset
lederutvikling for psykologer.
Felles for de sistnevnte delmålene er at alle
krever lengre tids arbeid og vil fortsette inn i
neste landsmøteperiode.
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Utvalg for rettspsykologi og
sakkyndighet
Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet ble
oppnevnt av Sentralstyret 22.10.13.
Mandat
Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet i
Norsk psykologforening skal styrke
Psykologforeningens arbeid innen feltet, og
bidra til at psykologer som arbeider innenfor
rettspsykologi og sakkyndighet har
oppdatert kunnskap og yter gode faglige
tjenester.
Oppgaver
• Arbeide for at psykologers
sakkyndigarbeid er basert på forskningsog evidensbaserte metoder
• Arbeide for at psykologers sakkyndige
arbeid har gode rammebetingelser
• Arbeide for at det etableres gode måter å
kvalitetssikre erklæringene i barne- og
erstatningssaker
• Ta initiativ til å igangsette undersøkelser
og utredningsarbeid som leder fram til
forslag om nye tiltak (lover, forskrifter,
veiledere etc.) som kan forbedre
psykologers arbeid i rettssystemet og
rettssystemets bruk av psykologers
kompetanse.
• Være pådriver for nødvendige
utdanningstilbud på disse fagområdene
på universitetene, internt i foreningens
ulike utdanningsprogram og i samarbeid
med andre
• Bidra til styrking av sakkyndigrollen i
Norden

Medlemmer
• Kirsten Rasmussen (leder)
• Olof Gøtestam (nestleder)
• Annika Melinder
• Toril Havik
• Pål Grøndahl
• Knut Waterloo.
Utvalget har avholdt sju møter i
landsmøteperioden.
Temaer og saker utvalget har arbeidet med
i perioden:
• Revisjon av spesialistordningen. Utvalget
mener en spesialitet er nødvendig som
grunnlag for videreutdanning for arbeid
for retten. Imidlertid vil mange psykologer komme i kontakt med retten og
utvalget ønsket en modul til fellesprogrammet «Psykologen i rettens tjeneste».
• Revisjon av det barnefaglige
sakkyndigprogrammet.
• Innspill til SST til deres diskusjon av NOU
2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og
samfunnsvern»
• Pilotprosjektet «Utvikling av
rettspsykiatri» ved Brøset.
• Innspill til utvalget som skal utrede
særdomstoler for barne -og familiesaker.
• Utarbeidet oversikt over sakkyndigrollen i
de nordiske landene
• Pål Grøndahl skrev på vegne av utvalget
et innlegg hvor det blir redegjort for
utvalgets synspunkter på advokatforeningens utredning om sakkyndige:
Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov
og retningslinjene «Sakkyndigarbeid i
domstolene». Innlegget ble publisert i
Tidsskrift for strafferett og på
Psykologi.no.
• Utvalget har gitt innspill til flere av
foreningens høringsuttalelser.
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Psykologforeningens prisinstitutt
St. Olavs orden
Psykologforeningen søker hvert år om å få
tildelt St. Olavs Orden for et av sine
medlemmer.
Denne orden tildeles som belønning for
utmerkede fortjenester for Norge og
menneskeheten.
Følgende er tildelt denne i
landsmøteperioden:
• Frid Hansen 2014
• Atle Dyregrov 2015
• Hanne Haavind 2016
Æresmedlemmer
På Landsmøtet i 2013 ble An-Magritt
Aanonsen og Halvor Kjølstad utnevnt til
æresmedlemmer
Åse Gruda Skard- prisen
Under den årlige psykologikongressen i Oslo
deler Psykologforeningen ut Åse Gruda Skards
pris for popularisering av psykologisk
kunnskap. Følgende er tildelt denne i
landsmøteperioden:
• Guro Øiestad 2014
• Ane Bjøru Fjeldsæter 2015
• Peder Kjøs 2016
Psykologprisen
Etter tre år og like mange prisvinnere
besluttet testselskapet Pearson Assessment å
avvikle Den store psykologprisen i Sverige og
Norge. De norske mottakere av Den store
psykologprisen var Per Isdal (2011), Arne Holte
(2012) og Elisabeth Backe-Hansen (2013).
I 2016 etablerte Psykologforeningen en
tilsvarende pris til praktisk psykologarbeid.
Psykologprisen blir delt ut til én enkelt
psykolog eller til en arbeidsgruppe/
virksomhet, hvor psykolog(er) har hatt en
fremtredende rolle. Innsatsen skal være
utenom det vanlige og verdt å fremheve som
et eksempel på godt psykologarbeid. Prisen
skal tildeles psykologer/virksomheter som i
særlig grad viser hvordan praktisk bruk av
psykologisk kunnskap kan komme folk til
gode.

Psykologspesialist Birgit Valla ble 26. mai 2016
tildelt den første Psykologprisen under
Festspillkursene i Bergen
Årets doktorgrad
Årets doktorgrad blir utdelt årlig på
psykologikongressen Studiestedene
nominerer, og foreningens forskningspolitiske
utvalg kårer en vinner.
• 2014 -Elisabet Solheim for sitt
doktorgradsarbeid «Effects of Childcare on
Child Development: Time in Care, Group
Size, and the Teacher-Child Relationship»
ved NTNU i Trondheim
• 2015 - Jo Magne Ingul ble hedret under
Psykologikongressen 2015 for sitt arbeid
om sammenhengen mellom skolefravær og
psykisk helse.
• 2016 –Joar Øveraas Halvorsen. På
Psykologikongressen 2016 fikk han
overrakt prisen Årets doktorgrad for
arbeidet Predictors and treatment
outcome of psychological sequelae of
torture.
Bjørn Christiansens minnepris
Professor Bjørn Christiansens minnepris har
fra 1989 blitt utdelt årlig som en
anerkjennelse for et betydningsfullt faglig
bidrag til Tidsskriftet. Juryen består av
sjefredaktør og fagredaktører, samt
Tidsskriftets redaksjonsråd. Prisen ble i
perioden tildelt:
• 2013 – Audhild Sinnes for artikkelen
”Sexbasert menneskehandel med kvinner –
et frigjøringspsykologisk perspektiv”.
• 2014 – Aina Olsvold for artikkelen ”Barn
ønsker å være som andre barn”

• 2015 – Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna
Erdal-Aase for artikkelen ”Testing av
tegnspråklig døve med California verbal
learning test-II”
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Internasjonalt samarbeid
Norsk psykologforening har alltid hatt et bredt
internasjonalt engasjement. Dette har hatt sin
begrunnelse i vår formålsparagraf, og en
erkjennelse av at målene vi har for foreningen
bare kan oppnås om man i tillegg til nasjonalt,
også tenker regionalt og globalt. Skal vi nå
målene om at vi skal bidra til å forbedre
menneskers livsvilkår og livskvalitet, at
befolkningen får den bistand de har behov for
og krav på, at det er høy faglig og etisk
standard innen psykologisk virksomhet, må vi
rette blikket utover Norges grenser. Både fordi
vilkårene for å sikre dette i Norge legges like
mye utenfor som innenfor våre grenser, men
også fordi målene våre ikke bare gjelder den
norske befolkningen, eller norske psykologer.
I den siste treårsperioden har det pågått
mange prosesser internasjonalt som berører
psykologers virksomhet direkte. Noen
eksempler er: Verdens helseorganisasjons
(WHO) arbeid med revisjonen av ICD-10, og
implementeringen av mental health action
plan. FNs bærekraftsmål, der mental helse og
”wellbeing” ble inkludert etter omfattende
jobb fra en allianse der Psykologforeningen er
med, EUs «Horizon 2020»-mål (inkludert
helse), EUs kvalifikasjons-direktiv, Europeiske
autorisasjonsmyndigheters felles
koordineringsorgan, Bologna-prosessen og
rammeverk for psykologiutdanninger i Europa.
I tillegg til disse prosessene som påvirker
psykologers hverdag direkte, er det også
vesentlig at vårt internasjonale engasjement
bidrar til å synliggjøre psykologien som
relevant i møte med de store
samfunnsproblemene verdens står overfor. I
denne perioden har migrasjon,
menneskerettigheter og utvikling av bedre
psykiske helsetjenester i verden vært blant de
viktige områdene på agendaen internasjonalt.
Psykologforeningens mulighet til å påvirke
disse regionale og globale prosessene avgjøres
av vår villighet til å prioritere deltakelse i de
etablerte organisasjonene i psykologifaget.
Det er også viktig å etablere og opprettholde
kontakter med våre regionale og globale
søsterforeninger for å dra gjensidig nytte av

hverandres erfaringer, utvide perspektivene
på faget og bidra til utvikling nasjonalt og
internasjonalt.
Den Nordiske Samarbeidskomiteen (SAK)
Komiteen har eksistert siden 1947, og består i
dag av alle de nordiske landene, inkludert
Færøyene (fra 2010). Møter avholdes to
ganger i året, og rullerer mellom
medlemslandene.
Pr. i dag fremstår hovedhensikten med
arbeidet her å koordinere vårt arbeid i øvrige
internasjonale fora, samt utveksle informasjon
på fagpolitiske, fagforeningsmessige og andre
temaer. I perioden har det vært spesielt fokus
på arbeidet i European Federation of
Psychologists’ Associations (EFPA).
European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA)
EFPA er en føderasjon av 36
medlemsforeninger for psykologer fra 36 ulike
land. I disse medlemslandene er det over 300
000 psykologer. EFPA eier den Europeiske
Psykologikongressen (ECP) som i perioden har
blitt arrangert i Milano (2015) Norge har vært
med siden starten av EFPA, og deltar på
generalforsamlingen hvert annet år, med seks
delegater.
Presidenten i Norsk psykologforening, Tor
Levin Hofgaard, ble valgt til styret (Excecutive
Council) i EFPA i 2011 for en periode på fire år
og gjenvalgt på generalforsmlingen i 2015 for
fire nye år. Executive Council har fremlagt en
omfattende strategiplan for å nå målene som
er vedtatt av generalforsamlingen.
EFPAs visjon, formålsparagraf og strategiske
mål er i hovedsak fokusert på å sikre at
psykologenes kompetanse gjøres relevant for
befolkningen i Europa med høy kvalitet, og
bygget på etiske standarder. Føderasjonen er
derfor mest opptatt av hva psykologien og
psykologene kan bidra til i løsningen av
Europas store utfordringer.
EFPA har hovedkontor i Brussel, med en
fulltidsansatt og to deltidsansatte.
Presidenten, Telmo Mourinho Baptista fra
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Portugal er ikke frikjøpt for å utføre vervet.
Han ble valgt på generalforsamlingen i Milano
i 2015, etter at president Robert Roe trakk seg
midt i sin siste periode p.g.a. sykdom. Robert
Roe døde kort tid etter generalforsamlingen.
Roe’s avgang medførte en kraftig redusert
arbeidskapasitet for EFPA da han som
pensjonist nærmest jobbet fulltid med EFPA
spørsmål, og hadde vært med i EFPA siden
starten. Den nye presidenten har imidlertid
egen klinisk praksis i Portugal, er professor
ved et universitet og er fulltids president i den
Portugisiske psykologforeningen. I tillegg
kjente han EFPA dårlig fordi hans forening
bare har vært medlem i EFPA i to år.
Terrorangrepet i Brussel medførte også at
EFPA’s hovedkontor fikk redusert kapasitet,
både fordi kontoret ligger midt i sentrum og
var avsperret i lang tid, og fordi ansatte ble
sykmeldt i ettertid.
Dette er forhold som har medført en merkbar
endring i EFPA’s mulighet til å levere på sine
mål det siste året. EC (styret) i EFPA jobber
med å sikre at dette bedrer seg i resten av
perioden frem til 2019.
EFPAs komitéstruktur bestående av Boards
(syv), Standing committees (syv) og Task
forces (seks), har fungert rimelig som ønsket
den siste perioden. Disse fylles av fagfolk fra
medlemsforeningene, som også dekker
kostnadene. Flere av utvalgene har høy
aktivitet og leverer godt på sine
handlingsplaner.
Norsk psykologforening har i perioden hatt
aktiv deltakelse i store deler av denne komitestrukturen, med medlemmer som
Sentralstyret har godkjent, se oversikt under.
Et av EFPAs største prosjekter for å sikre
kvalitet og høy standard på psykologer i
Europa er etableringen og driften av nivå og
kvalitetssertifikatet for psykologutdanninger;
EuroPsy
EuroPsy kan pr. i dag tildeles for fire basiskategorier (Klinisk/helse, Organisasjon,
Utdanning og Annet). I tillegg er det etablert
to spesialistsertifikater, i psykoterapi og
organisasjonspsykologi.

EuroPsy-sertifikatet
Den norske tildelingskomiteen for EuroPsy
var den første nasjonale komiteen som ble
godkjent (2010). 260 norske psykologer har
hittil blitt tildelt EuroPsy-sertifikatet.
Ordningen er nå innført i 20 europeiske land,
mens 7 andre land har søkt eller planlegger å
søke. Hovedeffekten av EuroPsy-standarden
så langt er at den har blitt brukt av
universiteter i flere land for å utvikle en
psykologutdanning med høyere standard. For
å stimulere en økt sertifisering i Norge, har
SST vedtatt at sertifiseringen skal være
kostnadsfri for søkerne.
NAC (norsk tildelingskomité for EuroPsy
sertifikatet). Komiteen består av Birgit
Aanderaa (leder), Henning Bang, Annelise
Fredriksen, Tor Endestad og Ragnhild
Klingenberg Stokke. Hovedarbeidet har vært
å legge til rette for økt sertifisering gjennom å
utviklet elektronisk søknadskjema for å
forenkle søkeprosess og saksbehandlingstid.
Dette arbeidet er nylig ferdigstilt og ca. 250
psykolog vil årlig få tilbud om sertifisering.

EuroPsy-spesialistsertifikat i Arbeids- og
organisasjonspsykologi: Norsk psykologforening deltok i 2012 og 2013 i et pilotprosjekt for å implementere et spesialistsertifikat
i arbeids- og organisasjonspsykologi under
ledelse av Birgit Aanderaa. En norsk tildelingskomite er nå etablert for dette arbeidet.
Rammene for tildelingen er en standard
etablert av European Association of Work and
Organizational Psychology (EAWOP) og EFPA.
Resultatet av pilotprosjektet har vært presentert for, og godkjent av generalforsamlingene
i EAWOP og EFPA. Ordningen ble implementert permanent i 2014, med Per A. Straumsheim som medlem av den europeiske
tildelingskomiteen. 14 psykologer er til nå
tildelt dette.
S-NAC (tildelingskomite for det EuroPsy
spesialistsertifikat i arbeids og
organisasjonspsykologi): Komiteen har
bestått av Camilla Hanneli Batalden (leder),
Henning Bang, Elisabeth Østrem og Inger
Djupskås. Komiteen har arbeidet med å gjøre
en ekvivalering av spesialistutdanning-en i
organisasjonspsykologi mot EuroPsy spesialistsertifikatet. Søknad om godkjenning av
den norske tildelingskomiteen ble behandlet
av den europeiske tildelingskomiteen, og
godkjent som den første i november 2015.
Prosedyrer og skjema for søknad, med en ny
modell for synliggjøring av kompetanse
(kompetansesyklus) er nå ferdigstilt. De
første søknadene om sertifisering er nå
mottatt.
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EuroPsy-sertifikatet gir ingen rettigheter til å
praktisere. Hvert land i Europa har sine egne
autorisasjonssystemer, der det ofte er strengt
regulert hvem som får praktisere hva. EuroPsy
er nå på plass i 20 land, mens syv land er i ferd
med å rulle det ut. Norsk psykologforening var
i 2010 var blant de første til å tilby det kliniske
EuroPsy-sertifikatet til psykologer. Pr. i dag er
det ikke mange som har søkt om sertifikatet i
Norge, men vi har i denne perioden besluttet
at alle som har gjennomfør fellesprogrammet i
spesialistutdanningen skal tilbys EuroPsysertifikatet gratis. Denne ordningen trer i kraft
i løpet av 2016.
Vi har også startet opp ordningen med
EuroPsy-spesialistsertifikat i Arbeids-og
organisasjonspsykologi etter at
spesialistutdanningen vår ble godkjent som
kvalifiserende for dette.
International Union of Psychological Science
(IUPsyS)
Den internasjonale unionen har 85
medlemmer fra 85 land i hele verden.
Psykologforeningen er medlem, og møter med
to delegater på general-forsamlingen hvert
annet år.
Unionens representerer psykologien i hele sin
bredde, samtidig som dens hovedarbeid
består i kapasitetsbygging i deler av verden
der psykologien som fag og vitenskap er dårlig
etablert og utviklet. I tillegg eier og drifter
unionen International Journal of Psychology.
Den eier og er sterkt involvert i organiseringen
av International Congress of Psychology (ICP)
som holdes hvert fjerde år.
I den siste perioden har det lykkes unionen å
bidra i etableringen av regionale
organisasjoner i Asia, Afrika og Mellomamerika. Det er i tillegg organisert ulike
workshops flere steder i verden for å bidra til
utvikling og utbredelse av psykologien som
vitenskap. Unionen er også aktiv i arbeidet
med revisjon av diagnosesystemet ICD (ICD11), og har dekket kostnadene WHO har for
ansettelse av psykologen som koordinerer
dette arbeidet. IUPsyS er representert i WHO

og i FN, samt i en rekke andre vitenskapelige
fora i verden.
Hovedinntekten til Unionen kommer fra
tidsskriftet den eier, samt donasjoner.
Medlemskontingenten utgjør ca ¼ av
budsjettet.
I den siste perioden har Unionen drevet et
omfattende internt evaluerings og
forankringsarbeid for å modernisere
organisasjonens styringsstruktur og mulighet
for profesjonelt operativt arbeid i fremtiden.
Tor Levin Hofgaard har i perioden vært visepresident i Unionen, og har hatt ansvar
nettopp for å gjennomgå og evaluere
styringssystemene, regelverket samt hvordan
det arbeides med strategi i unionen. Dette
arbeidet kulminerte foreløpig i flere vedtak på
generalforsamlingen i Yokohama i 2016 som
skal sikre bedre kontinuitet og tydeliggjøre
rollene til styret og administrasjonen.
På generalforsamlingen i Yokohama var
perioden til Hofgaard som visepresident
utgått, men han ble valgt inn som ordinært
styremedlem for en ny to-års periode.
European Association of Work and
Organizational Psychology (EAWOP)
Foreningens mål er å fremme og støtte
utvikling og anvendelse av arbeids- og
organisasjonspsykologi i Europa og legge til
rette for samarbeid mellom forskere og
praktikere på dette feltet.
EAWOP-arbeidet organiseres gjennom
konferanser, tidsskrifter, sommerskoler,
smågruppe-møter, og workshops. Siden den
uformelle starten for over 25 år siden har
EAWOP hatt en jevn vekst og har i dag mer
enn 1500 medlemmer.
Psykologforeningen er medlem i EAWOP som
arrangerer en internasjonal kongress (European Congress of Work and Organizational
Psychology) annet hvert år. Norsk
psykologforening søkte og fikk
arrangøransvaret for EAWOP-kongressen i
2015 som et stort og viktig ledd i foreningens
løpende organisasjonspsykologi-prosjekt.
Kongressen ble arrangert i Oslo kongressenter
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20. – 23. mai 2015 og er omtalt i eget kapittel i
denne beretningen.
International Association of Applied
Psychology (IAAP)
IAAP er er en internasjonal forening som har
individuelle medlemmer fra hele verden.
Medlemstall som varier fra ca 700 til over
1500 fra mer enn 80 land. IAAPs formål er å
fremme psykologisk vitenskap og praksis og
legge til rette for samhandling og
kommunikasjon om anvendt psykologi i alle
land. Psykologforeningen har nære relasjoner
til IAAP og deltar på verdenskongressen som
avholdes hvert fjerde år. Generalsekretær Ole
Tunold ble valgt som styremedlem på
verdenskongressen i Paris i 2014. Neste
kongress arrangeres i Montreal i 2018.
American Psychological Association (APA)
Psykologforeningen har alltid hatt en nær
kontakt med APA. Psykologforeningen
underskrev i 2010 en mer formalisert
samarbeidsavtale (”Memorandum of
Understanding”) med APA.
I denne perioden har APA vært sterkt preget
av avsløringene om at sentrale personer i
organisasjonen har samarbeidet med
forsvarsdepartementet og CIA om å tilpasse
etikkregler og vedtak i APA slik at psykologer
kunne fortsette å arbeide der det pågikk
tortur. Norsk psykologforening har lenge
påpekt at APA har manglet en tydelig politikk
på dette spørsmålet. Allerede i 2008 skrev vi
brev til APA, sammen med våre nordiske
søsterforeninger, der vi ba dem om å ta klart
avstand fra psykologers arbeid på slike steder.
Rapporten som kom i 2015 avdekket
imidlertid hvordan APA var manipulert av
sentrale personer internt for å hindre en
tydelighet.
Psykologforeningen har i perioden deltatt på
APAs kongresser i Washington, Toronto og
Denver, og har på disse søkt å støtte dem i
den krisen de nå er inne i. Det er likevel klart
at avsløringene vil kunne få konsekvenser i
mange år fremover.

Samarbeid om veiledningsutdanning og
støtte fra EØS-midler
Norsk psykologforening og den Slovenske
Psykologforeningen har samarbeidet om en
veilederutdanning for psykologer i Slovenia.
Prosjektet hadde som mål å utvikle en
veilederutdanning som bygger på den norske
utdanningen og EuroPsy’s kompetansemodell.
Bjarte Kyte og Mona Duckert har bidratt i
prosjektet som norske eksperter på
veiledning. Prosjektet ble finansiert av EØSmidler og innsats fra Psykologforeningens
sekretariat ved Eva Danielsen og Per A.
Straumsheim. Prosjektet ble gjennomført i
2015 og avsluttet i 2016. Det vurderes
hvorledes erfaringene fra prosjektet kan
komme til nytte for andre europeiske
psykologer.
5th International Congress on Licensure,
Certification and Credentialing
Siden 1988 har Psykologforeningen hatt nær
kontakt og samarbeid med Asssociation of
State and Provincial Psychology Boards
(ASPPB), USA og Canada. I år 2000 arrangerte
NPF den andre ‘International Congress on
Licensure, Certification and Credentialing’
(ICLCC) i Oslo.
I 2011 inngikk NPF en avtale med ASPPB om å
arrangere kongressen i forkant av den 13.
Europeiske Kongressen (ECP2013) i
Stockholm. ASPPB tok det økonomiske
ansvaret. Sverre L. Nielsen, NPF, fungerte som
prosjektleder. Ole Tunold deltok i
organisasjonskomiteen og arbeidsgruppen.
Kongressen ble en arbeidskonferanse, kun
med inviterte deltagere fra hele verden.
Formålet var å legge grunnlaget for et
prosjekt: “To create the foundation for a
global agreement on identifying the
benchmark competencies that define
professional psychology.”
Konferansen ble avholdt i Stockholm 7 – 9. juli
2013 med 75 deltagere fra 18 land, der alle
kontinenter var representert. De fleste av
deltagerne var ledere/styremedlemmer i
internasjonale, regionale eller nasjonale
psykologi-organisasjoner eller offentlige
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lisensieringsorganer. Hoveddelen av
konferansen bestod i gruppearbeid rundt
spørsmål knyttet til kompetanse-begrepet.
Konferansen ble vurdert som meget vellykket
både på stedet og i en spørreundersøkelse
etterpå med 66 % svar. En omfattende
rapport bleferdigstilt i september 2013. Ved
konferansens avslutning ble det besluttet å
etablere et selvstendig prosjekt,
«International Project on Competence in
Psychology (IPCP)» som ble støttet av
International Union of Psychological Science
(IUPsyS) og International Association of
Applied Psychology (IAAP).

International Test Commission (ITC)
Psykologforeningen er medlem. ITC arrangerer
konferanse annet hvert år. NPF har vært
representert på samtlige konferanser de siste
20 årene.

Ekstern representasjon i perioden
2013 - 2016
-

International Union of Psychological
Science (IUPsyS):
Tor Levin Hofgaard, visepresident
Delegater: Ole Tunold, Aina Holmén
(2014), Andreas Høstmælingen (2016)

-

European Federation of Psychologists
Association (EFPA)*:
Tor Levin Hofgaard, styremedlem, Ole
Tunold, representant i presidentrådet
og nettverket for generalsekretærer i
EFPA, samt Convenor for TF EU-calls

-

International Association of Applied
Psychology (IAAP):
Ole Tunold, styremedlem

-

Samarbeidskomiteen for nordiske
psykologforeninger (SAK):
Faste deltagere:
Tor Levin Hofgaard, Ole Tunold
Alternerende deltagere: Andreas
Høstmælingen/Bjørnhild Stokvik og
Christian Zimmermann

I mars 2016 ble endelig versjon ferdigstillet og
fikk tittelen «International Declaration on
Core Competences in Professional
Psychology». Denne ble godkjent i juni 2016
av IAAP og i juli 2016 av IUPsyS.

-

European Association of Work and
Organizational Psychology (EAWOP):
Ole Tunold, delegat

-

-International Project on Competence
in Psychology : Sverre L. Nielsen, leder.

«Declaration» og relevant dokumentasjon fra
prosjektet kan nedlastes
fra http://www.psykologforeningen.no/foreni
ngen/english/ipcp.

-

International Test Commission (ITC):
Andreas Høstmælingen og Sverre L.
Nielsen

I slutten av 2013 ble det etablert en
arbeidsgruppe bestående av kolleger fra USA,
Canada, Colombia, UK, China, Syd-Afrika,
Romania og New Zealand, med Sverre L.
Nielsen, Norge, som leder. En
referansegruppe ble etablert, etter hvert
bestående av 240 nasjonale og regionale
representanter fra hele verden.
I løpet av årene 2014 og 2015 arrangerte
arbeidsgruppen åpne diskusjonsmøter på de
internasjonale kongressene, samt på en del
regionale kongresser. Tre «Progress Reports»
ble utarbeidet og sendt ut på høring.
Høringssvarene ble så behandlet på møter i
arbeidsgruppen.
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EFPA-komiteer fra 2013

med oppnevnte medlemmer (inntil de blir trukket av sin medlemsforening):
Boards
Active
Corresponding
1. Board of Scientific Affairs

Gerd Kvale, UiB

Bjørnhild Stokvik

2. Board of Educational Affairs

Eva Danielsen

3. Board of Professional Development

Anders Skuterud

4. Board of Ethics

Nina Dalen

5. Board of Prevention and Intervention Bibi Schjødt
6. Board of Assessment

Jens Egeland

7. Board of Human Rights

Kerstin Söderström

Standing Committees

Active

Tove Beate Pedersen
Aina Fraas-Johansen
Andreas Høstmælingen

Corresponding

1. SC on Psychology and Health

Ingrid Hyldmo

Siv Tove Engebråten

2. SC on Psychology in Education

Sturla Helland

Andreas Høstmælingen

4. SC on Geropsychology

Elisabeth Holck-Steen

Siv Tove Engebråten

5. SC on Disaster and Crisis Psychology

Marianne Straume

Anette Clausen

6. SC on Community Psychology (new)

Nicholas Carr

Borrik Schjødt

3. SC on Traffic Psychology

Per A. Straumsheim

7. SC on Work & Org. Psychology

Tidsbegrensede EFPA-komiteer
Task Forces 2015 - 2017

Active

Corresponding

1. TF on Sport Psychology
Emine Kale (FIP)

2. TF on Cultural and Ethnic Diversity
3. TF EU Calls

Ole Tunold

4. TF on e-health

Tine Nordgreen

5. TF on Clinical NeuroPsychology

Erik Hessen

6. TF on Psychology and Internet
Task Forces 2013 - 2015

Active

1. TF Structure

Ole Tunold

Corresponding
Ole Tunold

2. TF Resources (new)
3. TF on Sport Psychology (new)
4. TF on Community psychology (new)
5. TF on Cultural and Ethnic Diversity

Nicholas Carr

Borrik Schødt
Emine Kale, FIP
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EAWOP-kongressen 2015
Sentralstyret vedtok 6. april 2011 å søke om
arrangementsansvaret for European
Association of Work and Organisational
Psychologys kongress i mai 2015.
Kongressen eies av European Association of
Work and Organizational Psychology (EAWOP)
hvor Psykologforeningen er ”constituent”. Den
arrangeres hvert annet år og går over 3 dager
med 1000 til 1400 psykologer og forskere som
deltagere. Kongressen er det viktigste
samlingspunktet for organisasjonspsykologer i
Europa. Ved siden av å presentere ny
forskning i organisasjonspsykologi skal
kongressen bygge bro mellom akademia og
praksis på feltet (bl.a. ved ”Practitioners day”).
Søknaden ble støttet av
Arbeidsdepartementet, Handels- og
industridepartementet, Oslo kommune,
Samarbeidskomiteen for de nordiske
psykologforeningene, de norske
universitetene med profesjonsstudier, BI og
Psykologiforbundet.
Kongressen ble tildelt Norsk psykologforening
samme høst i konkurranse med Aston
Business School, Birmingham.
Psykologforeningens nylige erfaring med
arrangøransvaret for den europeiske
psykologikongressen i 2009 ble tillagt vekt.
Det ble etablert en organisasjonskomite med
Per A. Straumsheim som prosjektleder samt
Sverre L. Nielsen, Bjørnhild Stokvik, Eilert
Ringdal og Ole Tunold. I 2015 ble Ilka Ohlmer
rekruttert som ansvarlig for 50
studentassistenter.
Organisasjonskomiteen satte sammen en
programkomite med Ståle Einarsen (UiB) som
leder og med deltagelse fra Gro M. Sandal
(UiB), Henning Bang (UiO), Astrid Richardsen
(BI), Bård Kuvaas (BI), Deanne den Hartog
(University of Amsterdam), Töres Theorell
(Karolinska Institutet), Vicente Martinez-Tur
(University of Valencia og liason til EAWOPs
styre). Det ble også opprettet et såkalt

International Advisory Board med 21
medlemmer fra hele verden. Deres oppgave
var primært å promotere kongressen lokalt.
PROGRAM
Programkomiteen, i samarbeid med
organisasjonskomiteen, valgte tema for
kongressen (“Respectful and effective
leadership - managing people and
organizations in turbulent times”) og fant frem
til 6 hovedtalere (Keynote speakers) og 12
forskere til å holde «State-of-the-art»forelesninger.
I tillegg besto programmet av en rekke
inviterte symposier på initiativ fra komiteene.
Det ble annonsert innbydelse til å sende inn
bidrag (i hovedsak symposier,
enkeltpresentasjoner og postere). Ved
inngangen til 2015 var det mottatt og vurdert
ca 1 500 bidrag. Til vurdering av bidragene
bidro ca 140 forskere og praktikere fra
nettverket til komiteene.
ARRANGEMENTET
EAWOP-kongressen har de siste gangene
samlet 1200 – 1400 deltagere. Det ble antatt
at Oslo i 2015 neppe ville kunne trekke mer
enn mellom 900 og 1200, både pga høyt
prisnivå og økonomiske nedgangstider i
Europa. Organisasjonskomiteen arbeidet ut
fra en forventning om 850 (pessimistisk) til
1200 (svært optimistisk) deltagere. I samråd
med EAWOPs styre ble Oslo kongressenter
(OKS) valgt som arena for arrangement, etter
at BIs lokaler i Nydalen også var vurdert. OKS
har en maksimumskapasitet på 1400 i plenum.
Utfordringen ved slike kongresser er imidlertid
å ha tilstrekkelig antall auditorier og møterom
til å arrangere et stort antall sesjoner parallelt.
OKS har 13 slike. Oslo mangler for øvrig
kongresslokaler av internasjonalt format.
På nyåret 2015 ble det klart at
deltagerantallet ville bli vesentlig høyere enn
forventet. Det ble derfor besluttet å benytte
Royal Christiania hotell som kongressarena i
tillegg til OKS. Dette ga anledning til flere
parallelle sesjoner, men ingen løsning på
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kapasitetsbehovet ved fellesarrangementer
som åpningsseremoni og keynotepresentasjoner.
1564 personer totalt deltok på kongressen,
hvorav 44 bare deltok på en en-dags
workshop dagen før kongressåpningen.
Erfaring fra tidligere kongresser tilsa at ikke
alle deltagerne på noe tidspunkt ville være
tilstede på samme sted. Det slo også til denne
gangen: Ca 750 deltok på åpningsseremonien
og ca 1000 på keynote-presentasjonen første
dag. Også siste dag, pinseaften ettermiddag,
deltok ca 700 på den siste keynotepresentasjonen.
Ved ECP i 2009 benyttet Psykologforeningen
en såkalt «professional congress organiser»
(PCO).
Forventningen om at EAWOP-kongressen bare
ville ha halvparten av dette formatet gjorde at
det ble besluttet å gjennomføre kongressen
uten PCO. Psykologforeningens, og særlig
utdanningsavdelingens solide kompetanse på
kongressgjennomføring ble vurdert som
tilstrekkelig. Under selve kongressdagene
deltok flesteparten av sekretariatets ansatte i
det mangfoldige arbeidet. Her ble det utvist
en formidabel innsats, med høy grad av
ansvarsbevissthet, innsatsvilje og kreativitet.
En berømmelig og imponerende innsats.
50 studentassistenter rekruttert for
kongressen bidro også til tilnærmet friksjonsfri
gjennomføring. I utgangspunktet var rollen
som studentassistent tiltenkt studenter ved
profesjons- og masterstudiet i psykologi ved
universitetene og BI. Svært mange av disse
trakk seg få uker før arrangementet.
Studentansvarlig Ilka Ohlmer klarte på kort tid
å mobilisere sitt internasjonale
studentnettverk i Oslo og sikret med dette
tilstrekkelig og svært effektiv
assistentkapasitet gjennom kongressen.
Kongressen hadde et sosialt
kveldsarrangement hver av de tre dagene.
Åpningsseremonien ble holdt i OKS onsdag
med et kortvarig og intenst program
inneholdende få og korte taler ispedd

kulturelle innslag med sang og dans. Den ble
avsluttet med en spandabel mottagelse.
Torsdag ga Oslo kommune en mottagelse i
Rådhuset for drøyt 1000 deltagere. Fredag ble
det avholdt to arrangementer til
forhåndssolgte billetter – festmiddag i Gamle
Losjen for 350 deltagere og studentaften hos
Akademisk ForskningsFond for 150 deltagere.
Begge arrangementene ble tidlig utsolgt, til en
viss frustrasjon.
ØKONOMI
SST vedtok i 2011 å avsette kr 250 000 hvert
år som økonomisk buffer for kongressen.
Kongressbudsjettet som lå til grunn i 2011 var
gjort opp med en kostnadsramme på ca 4,5
mkr., eksklusive medlemskontingent til
EAWOP, basert på 1000 deltagere. Med
nærmere 1500 deltagere økte selvsagt
inntektene betydelig. Men nødvendigheten av
å benytte to kongressarenaer økte kostnadene
omtrent tilsvarende.
I det offisielle kongressregnskapet er
sekretariatskostnadene bokført. I
Psykologforeningens regnskap er disse
allerede dekket over lønnsbudsjettet. Netto
resultat for kongressen i foreningens
regnskap figurerer som et overskudd på ca
1,2 mkr. Avsetningene i perioden 2011 – 2014
er heller ikke tatt i bruk.
EVALUERING
I SST-sak 36/09 ble sekretariatet bedt om å
legge frem forslag til tiltak «for å styrke
kompetansen på arbeids- og
organisasjonspsykologi i Psykologforeningen
og for å systematisere og styrke kontakten
med organisasjonspsykologer». Søknaden om
å arrangere EAWOP 2015 var en direkte
respons på dette, sammen med øvrige tiltak.
I saksfremlegget til SST [om å arrangere
EAWOP-kongressen]våren 2011 sto det:
«Organisasjonspsykologi er et område i stor
vekst. Temaet ”Industrial and Organizational
Psychology”, fikk flest innleverte
vitenskapelige bidrag til ECP2009 - flere enn
Clinical Psychology (nest størst). Dette er et
opplagt område å satse på for å svare på
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Landsmøtets vedtak under ”Profesjon i
endring”: ”Norsk Psykologforening skal i neste
landsmøteperiode videreføre arbeidet med å
sikre at foreningen har en aktiv rolle som
premissleverandør i forhold til psykologifaget
og psykologprofesjonens utvikling, samt
hvordan forholde seg til andre høykompetente
grupper innen psykologi”.
Følgende argumenter for å stå som arrangør
av EAWOP-kongressen som et instrument for
å styrke organisasjonspsykologien i Norge ble
fremhevet:

Imidlertid har Psykologforeningen utvilsomt
markert seg som en viktig aktør i det
organisasjonspsykologiske fagfeltet, ikke minst
ved universitetene og BI.
Når det gjelder offentlig sektor og privat
næringsliv er det mer tvilsomt om foreningen
har satt tydelige spor etter seg.
Pressedekningen av arrangementet var svært
beskjeden.

• En kraftig stimulans til – og mulighet for
forskningsmiljøene i Norge (UiO, UiB,
NTNU, BI, etc.) som er svært positive til at
Psykologforeningen vil satse mer på
organisasjonspsykologi
• Et delmål for
organisasjonspsykologiprosjektet er å
styrke kommunikasjonen med og mellom
forskningsmiljøene. Arbeidet frem mot
kongressen vil lettere kunne realisere dette
delmålet
• En stor mulighet for norsk
organisasjonspsykologi til å presentere seg
for brukere i offentlig og privat sektor,
samt overfor resten av Europa
• Det store møtestedet for akademikere og
praktikere på fagfeltet (jf. mål for
kongressen)
• Norsk psykologforening markerer seg, ikke
bare under kongressen, men i hele
planleggingsarbeidet mot kongressen som
den viktigste faglige koordinator og
tilrettelegger for organisasjonspsykologien
i Norge
Det ble ikke etablert målekriterier for
eventuell oppfyllelse av disse kriteriene.
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Beretning fra sekretariatet
Ved inngangen til landsmøteperioden hadde
sekretariatet 44 ansatte. 1 av disse var
midlertidig ansatt og 5 var deltidsansatte. Til
sammen 39,6 årsverk. Pr september 2016 har
sekretariatet 46 ansatte. Av dem er 9
deltidsansatte. Til sammen 41,6 årsverk.
Organisering
Sekretariatet er organisert med fire
linjefunksjoner med aktiviteter som er rettet
mot oppnåelse av foreningens mål:
- Forhandlingsavdelingen arbeider for lønnsog arbeidsbetingelser for medlemmene
gjennom forhandlinger, rådgivning og
opplæring
- Fagpolitisk avdeling tilrettelegger for (blant
annet) gjennom påvirkning av politiske
beslutninger, utbredelse og anvendelse av
psykologisk fagkunnskap i samfunnet
- Utdanningsavdelingen arbeider, særlig
gjennom spesialistutdanningen, for høy faglig
og etisk standard blant medlemmene
- Tidsskriftet formidler (blant annet)
psykologisk fagkunnskap
- Sekretariatet disponerer stabs- og
støttefunksjoner som understøtter
linjeaktivitetene med
kommunikasjonsekspertise, medlemsservice,
personal- og økonomiforvaltning og
administrativ og teknisk støtte.
Virksomhetsplan
Sekretariatet har en hensiktsmessig organisering
overfor Psykologforeningens hovedoppgaver.
Generalsekretæren har totalansvar for
sekretariatets virksomhet. Avdelingslederne har
ansvar for driftsoppgaver og prosjekter
hjemmehørende i egen avdeling. Både for
avdelingsvise prosjekter og prosjekter som
involverer flere avdelinger er det utnevnt én
ansvarlig prosjektleder. Virksomheten tilstreber
å vise hvilke oppgaver den enkelte ansatte er
beskjeftiget med. Dette tjener tre hensyn:
Grunnlag for optimal arbeidsdeling, grunnlag for
optimal ressursutnyttelse og tydeliggjøring av
den enkeltes arbeidsoppgaver. En tydeliggjøring
av den enkeltes arbeidsoppgaver er en
nødvendig forutsetning for prestasjonsvurdering
og tilbakemelding, blant annet gjennom
medarbeidersamtaler.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i
foreningens mål. For hver avdeling listes de
viktigste driftsoppgavene med tilhørende
ressursallokering. Avdelingens prosjektoppgaver
listes med ressursallokering, tidsplan og
milepæler. Det utarbeides egne prosjektplaner
for prosjektoppgaver på tvers av organisasjonen.
Virksomhetsplanen er delt i driftsoppgaver og
prosjekter. Løpende driftsoppgaver har nærmest
pr definisjon høy prioritet. Ingen av de
registrerte driftsoppgavene i noen avdeling kan
stoppes uten at det får betydelige konsekvenser
for omgivelsene. Det forholder seg annerledes
for prosjektene som kjennetegnes ved at det er
et avgrenset stykke arbeid som ønskes gjort i
løpet av et visst tidsrom. Hvor mye det haster,
vil derfor være avgjørende både for igangsettelse og for hvilke andre prosjekter som evt.
skal settes på vent eller skrinlegges. Mange av
prosjektoppgavene har imidlertid også høy
prioritet, så som hovedsatsingsområdet. I
virksomhetsplanen for 2013 er derfor hvert
enkelt prosjekt gitt en prioritet: A: Må gjøres nå.
B: Må gjøres. C: Bør gjøres.
Virksomhetsplanen er et styringsdokument i
løpende forandring. Fastsatte mål skal likevel
tilstrebes oppnådd i løpet av planperioden. Det
vil imidlertid være en rekke forhold som ikke er
kjent eller på plass når planen legges frem for
politisk behandling. Det er et uttalt mål å sette
av tid i beredskap til viktige saker som ikke kan
planlegges i forkant eller som er utenfor
foreningens kontroll. Følgende fire aktiviteter la
beslag på vesentlig større ressurser enn planlagt:
• EAWOP-kongressen i 2015 var planlagt for
800 – 1200 deltagere. Det faktiske antallet
ble nærmere 1600.
• Foreningens nye hjemmeside, som ble både
planlagt og gjennomført i løpet av ett år og
lansert i oktober 2015.
• Overgangen til ny pensjonsordning la beslag
på store ressurser både internt og eksternt.
• En ny, nettbasert tjeneste, hvor psykologer
kan tilby sine tjenester til publikum ved
hjelp av en søkefunksjon, ble lansert i
september 2016.
De følgende sidene viser avdelingsvise virksomhetsplaner og prosjektoversikt for 2016, som
begge er representative for perioden.
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55 %
20 %
20 %

15 %
20 %
5%
5%
5%
10 %

Alle
Alle
AFJ/TBP/
AH/STE/AS

Alle

TBP

TBP/Ahø

TBP/AS

TBP
Alle

SUM

AC/alle
STE
AFJ/AS
AF-J
580 %

70 %
25 %
5%
5%

Ressurser

30 %
240 %
20 %
30 %

Ahø
Alle
AS
AHø / Alle

5,8

Prosjektoppgaver

Psykologer i ledelse

Nytt hovedsatsningsområdet 2014-2017
Helsepsykologi
Tvungent psykisk helsevern

Internasjonalt arbeid

Særskilte fagområder - oppdatering og pådriverrolle.

Samarbeid med brukerorganisasjoner
Politisk påvirkning og faglig oppdatering av politikere
Finansiering
Kvalitet i og organisering av tjenestene
Barnevern
Oppfølging av forskningspolitikk
Utadrettet kommunikasjonsvirksomhet.

Offentlige høringer

Undervisning/fagformidling
Politisk og faglig utvikling- og påvirkningsarbeid

Støttekollegaprosjekt

Profilering av NPF, fag og profesjonen

Kontakt med universitetene

Fagetiske oppgaver

Oppfølging av henvendelser

Avd.møter/seminarer/personalmøter m.m
Fagpolitisk utviklingsarbeid mot UDA og spsialistutdanningen
Sekretere og følge opp utvalg/faglige
foreninger/lokalavdelinger/TV/fagnettverk.

Ledelse av avdeling
Politisk og faglig utviklings- og påvirkningsarbeid
Fagutvikling og kvalitetssikring hjemmesiden
Intern organisasjonsvirksomhet

Driftsoppgaver

Bidra til realisering av psykologforeningens formålsparagraf gjennom faglig
og politisk utviklings- og påvirkningsarbeid.

Årsverk Hovedmål:

Ressurser

2016

År

Merknader
utv. av prosjektplan i 2016
i.h.t prosjektplan
i.h.t. Prosjektplan
i.h.t. Prosjektplan

Bidrag til faglig kvalitetssikring. Kronikker/debattinnlegg, bloggtekster,
sosiale medier
Nav, Eldre, Habilitering, Rehabiliterig, Palliasjon, Velferdstekn., Kultur,
Kjønn, Rusfeltet

ISF og DRG i PHV og TSB; finansiering psykologer i primærhelsetjenesten,

FOSAPs emi na r, Hel s eps ykol ogi s emi na r, undervi s ni ng
uni vers i tet, undervi s ni ng s pes i a l i s tprogra m, bi dra g
kongres s er/konfera ns er

å rl i g s emi na r for s tøttekol l ega gruppen

St. Ol a v, ÅGS-pri s en, i nternt pri s utva l g, jubi l eums l i s te,
a rra ngementer Li ttera turhus et,

Sekretere FER, føl ge opp henvendel s er fra medl emmer og
publ i kum
Na s jona l t profes jons rå d, å rl i ge møter med utda nni ngs s tedene,
dobbel ktompeta ns e

Oppføl gi ng enkel tmedl emmer, publ i kum, medi ehenvendel s er,
bi s ta nd offentl i ge og pri va te i ns ta ns er

Kva l i tets utva l get, tes tpol i ti s k utva l g, LHBT-nettverk,
Seni orforum, FIP, MRU, FOSAP, URS, Fonds s tyret, (Kl i ni s ke
hel s eps yk eget pros jekt).

Hovedvekt a v i nns a ts en l i gger hos STE

Fokus / VP/AU / SST /LK/
La nds møte/l edermøte/UDA/FA/Kommuni ka s jons a vd/EFPA/SAK

Se overs i kt under.

Målkriterier
Utfyllende merknader

Fagpolitisk avdeling

A

A
A

Prioritet

Prioritet
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Årsverk
10

20 %

30 %
50 %

JS, EEE, ER,
ALLE

ALLE
Alle

SUM

200 %
50 %

ALLE + vikar
EEE, PH, ALLE

900 %

Ressurser
JO
10 %
EEE
10 %

370 %
20 %

100 %

JO

ALLE

Ressurser
CZ
40 %
ALLE

År
2016

Prosjektoppgaver

Det er tilsvarende en 100% silling som er langtidssykemelding, som ikke
er inne i ressursoversikten

Hovedsatsingsområde
Psykologer i ledelse

Faglig vedlikehold

Ledelse, utover møter m.m.
Møter AU/SST/LM/LAU/ Avd.mm Service mot FER. Foreta/foregå beslutninger.
Koordinering. Prosedyrer i FERs saksbehandling sikres.
Forhandlinger. Forberedelser til og gjennomføring av sentrale lønns- og
avtaleforhandlinger. Rådgivning/bistand i lokale lønns- og avtaleforhandlinger.
Deltakelse i forhandlings- og samarbeidsutvalg i Akademikerne.
Oppfølging/utvikling av arbeidstidsbestemmelser og vaktordninger i sentrale og
lokale avtaler. Reformer i privatpraksis; Tilgjengelighet, finansieringsordning,
internkontrollsystem, Elektronisk samhandling. Eksempelsamling ulike
spesialistroller
Studentfokus
Enkelthenvendelser (mail,tlf, etc) Oppfølgning av personalsaker for
enkeltmedlemmer knyttet til deres arbeidsforhold
Tillitsvalgtkurs, utvikling for tillitsvalgte
Informasjon til medlemmer og andre. Medlemsstatistikk og tilhørende utskrivinger
til TNPF og hjemeside, prognoser, etc utgjør alene ca 10% av et årsverk, i tillegg
kommer adhoc-oppdrag
Diverse uforutsette

Driftsoppgaver

Hovedmål: Gode faglige og økonomiske betingelser og gode
arbeidsvilkår for medlemmene

Merknader
ihht prosjektplan

Merknader

Målkriterier

Prioritet
a
b

Prioritet

Forhandlingsavdelingen

36

9

2016

Utvikling av spesialistutdanningen i samarbeid med utvalgene
Utvikling av veilederutd. (rekruttere og utvikle lærerkrefter)
Kontakt med universitetene
Saksbehandle søknader om godkjenning av eksterne fordypningskurs
Vurdere søknader om godkjenning som frie spesialkurs/vedlikeholdskurs
Oppnevning av nye utvalgsmedlemmer
Sekretariatsstøtte til fagtutvalg, SR, godkjenningsutvalget, ankeutvalget
Forvalte barnefaglig sakkyndighetsprogram og sakkyndighetsregister
Søknader om spesialistgodkjenning
Utvikling av NPFs kursportefølje
Lærermøter
Planlegge kursvirksomheten
Rekruttering av undervisere
Administrasjon av kursene
Kursadministrasjon for andre
Medlemsservice (tlf.epost etc.) og informasjonsarbeid (web)

75 %

5%

5%

10 %

5%

5%

75 %

10 %

50 %

45 %

10 %

50 %

20 %

250 %

20 %

120 %

ISF/ED/PS/RS/BS

ED/ISF

ED/PS/BS

RS/ED/ISF

RS/ED

BS/ISF/PS/ED

BS/ISF/ED/RS/PS

RS

RS

ALLE

ED/ISF/PS/BS

TH/SL/LKH/NKL

ED/IS/PS

TH/SL/LKH/NKL

TH/SL/LKH/NKL

ALLE

Flere psykologer i ledelse
Veilederutdanning i Slovenia

10 %

15 %

900 %

BS/ED/PS

PS/ED

SUM

H/SL/LKH/NKL

Utvikling av innhold i ny struktur for spesialistutdanningen etter LM-vedtak

Prosjektoppgaver

Kursvirksomheten

Forvaltning

50 %

ED/ISF/PS/BS/RS/T

Ressurser

Personalledelse og -forvaltning, UDA møter

30 %

BS

Fagutvikling

Oppfølging / møter VP/AU / SST /LK/ LM

40 %

Driftsoppgaver

Hovedmål:
Høy faglig standard på spesialistutdanningen

BS, ED

Ressurser

Årsverk

År

Ferdigstilles primo 2016

Merknader
Går inn i løpende drift i løpet av 2016

Merknader

Utdanningsavdelingen

C
B

Prioritet
A

Prioritet

37

6,5

2016

15 %

10 %

25 %

35 %

40 %

US + vikar

BO, IH, POS, US

IH, WE, POS, BO

US

US

20 %

BO

BO

10 %

5%

5%

650 %

IH, BO, AOH

US, BO, innleid ressurs

BO + IH + AOH

SUM

Ressurser

10 %

25 %

BO, US

15 %

70 %

IH, POS, BO, NS,ØH, PK,
US

US

70 %

25 %

30 %

BO, IH, PK, POS

100 %

NS, ØH, POS

NS, BO, ØH, IH, POS
BO, NS, AOH, ØH, POS,
IH, PK

140 %

BO,NS,AOH, ØH, POS, IH,
PK

Ressurser

Årsverk

År

Tidsskriftet

Forprosjektering av web-utvikling og digital plattformuavhengig
publisering. Få beslutningsgrunnlag for digital videreutvikling
Leie inn ekstern ressurs med tanke på å markedsføre det nye
tidsskriftet inn mot nye målgrupper og arenaer
Nasjonalbiblioteket - søkefunksjoner utvikles videre

Abonnement – salg, oppdatering og oppfølging
Annonser – salg, oppfølging
Fakturering og administrasjon: Fagpressen
Redaksjonsråd og minnepris
Personalledelse, økonomistyring , admin.
Administrasjon og møtevirksomhet (internt + eksternt)
Prosjektoppgaver

Annonseproduksjon(web og papir)
Trykkerikontakt og oppfølging
Webutleggelse

Redaksjonell produksjon

Redaksjonelt

Kontakt og oppfølging av eksterne bidragsytere
Arbeid med temanummer 2016 - 2017

Merknader

Gjøres som prosjekt på timer - ramme 60000 per
år
Selvstendig prosjekt på timesbasis - evaluerers
kontinuerlig

Merknader

Normal produksjon og viderutvikling av bruk av
maler
Produksjon - krever noe mer arbeid i en
overgangsfase
Produksjon
Produksjon
Marked - eget prosjekt på nylansering,
distribusjon og markedsføring
Marked
Marked
Administrativt/ organisering
Administrativt/ organisering
Administrativt/ organisering

Utviklingstraumer, Eldrepsykologi

Redaksjonelt
Redaksjonelt
Redaksjonelt

Manusinnhenting, - vurdering og -utvikling
Journalistisk arbeid
Billedseleksjon, omslag og bearbeidelse

Driftsoppgaver

C

B

A

Prioritet

Prioritet

Tidsskriftet skal gjennom fagformidling bidra til standens faglige og etiske standard og til at psykologisk kunnskap når
ut i samfunnet, og slik bidra til psykologers praksis og psykologifagets utvikling.

Hovedmål:
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7,50

2016

0,20

0,20

0,10

7,50

LG

BTK

LG

SUM

Ressurser

7,00

0,10

0,10

Prosjekter
Elektronisk håndtering av fakturaer
Internkontroll - personopplysninger
Dokumenthåndtering

Nevropsyk, FPP (medl.reg., regnskap)

2,50

0,80

0,40

TG
SB/MH/TD/BÅG/
TG

BTK
TD/BÅG/SB/MH/
TG

0,20

TD

HKA/TG

0,60

BTK/TG

0,30

0,20

TD/BÅG

0,20

1,20

BÅG/TD

LG

Medlemsregister/Akademikeravtalen inkl. fagansvarsforsikring, service TV og lokalavd.
HR (pers.håndbok, pers.arkiv, oversikt fleksitid, HMS, pensjon, personalforsikringer,
oppstarts- og avslutningsrutiner)
Drift av lokaler (bygg, el, lys, varme, luft, innkjøp møbler, renhold)
Annen internservice (res, sentr.b, arkiv, post, FER, møtemat, rekvisita, blomster, gaver, vin,
kontakt med vaktmester, retur av tidsskrifter/adr.endr, bestille vikar)
Lokalavd. tilskudd, Stiftelsen Scandinavian Psychology

0,20

LG

BTK

Ledelse og administrasjon
Økonomi (budsjettering, rapportering, godkjenne betalinger nettbank, bistand
revisor/årsavslutning)
Økonomi (regnskapsføring, lønn, fraværsreg./NAV, årsavslutning, betalinger)
Økonomi (fakturering, purring)
IKT (IT infrastruktur, IT brukerutstyr, brukeradm, skrivere, kontormask, telefonanlegg inkl.
utstyr)
IKT spesialsystemer (systemansvar VISMA CRM, - Global og - Lønn, Outlook)
Bistand utdanningsavd (veiledningskontrakter, Enalyzer, fakturering, utsendinger)

0,20

Driftsoppgaver

Hovedmål:
God service til andre avdelinger og til medlemmer

LG

Ressurser

Årsverk

År

I prosess

I prosess

I prosess

Merknader

Merknader

Adm.avdelingen

A

A

A

Prioritet

39

4,1

2016

100 %
10 %
2%
20 %
10 %
120 %
45 %
12 %
2%
2%
5%
2%
2%
15 %
5%
3%

Ressurser
TSN/OT
10 %
GW/PH/OT
15 %
PH
5%
OT
4%
OT
2%
OT
2%
OT
2%
OT
5%
OT
2%
SLN/OT
8%
SUM
410 %

TSN/OT
TSN/OT
TSN/OT
OT
OT
GW / PH
PH
SLN/ OT
OT
OT
OT
OT
SLN/GW
PH
OT
TSN/OT

Ressurser

Årsverk

År

Prosjektoppgaver
Landsmøtet
Hovedsatsingsområdet
Plattformuavhengig hjemmeside
"Psykologguiden"
EFPA WG Legal issues
EFPA TF EU calls
Organisasjonspsykologi
Flere psykologer i ledelse
Arendalsuka
Felles beskrivelse av psykologisk kompetanse

Driftsoppgaver
Sekretariat for LM, Sentralstyret, AU, Fokusmøtet, LK, presidentene,
FER, AFEK og Fondsstyret, samt politiske seminarer, ledersamling og
lederkonferansen
Sekretariat for ledermøtet og personalmøtet
Sekretariat for norske deltagere i EFPA-organer
Styring og forvaltning av sekretariatet
Ledelse, administrasjon og økonomistyring
Kommunikasjonsstøtte
Drift av hjemmeside
Internasjonalt arbeid: EFPA, SAK, IYPsyS, IAAP, APA, ASPPB
Støtte til faglige interesseforeninger (NNF, FOSAP, FPPH, FPP, FIP)
Henvendelser fra medlemmer, organisasjoner og publikum
Medlemsakvisisjon og medlemspleie
Generell organisasjonsutvikling
Sekretariat for pristildeling og utmerkelser
Utvikling og oppfølging av hjemmesiden
Samarbeid med Akademikerne
Oppfølging og rapportering av drifts- og prosjektoppgaver

Hovedmål:
At virksomheten er organisert slik at NPF´s mål til enhver tid blir ivaretatt

Oppfølging
Oppfølging

Merknader

Har vært underprioritert
Har vært underprioritert
Har vært underprioritert
Har vært underprioritert

Merknader

Målkriterier

Generalsekretær med stab

Prioritet
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A

!
!
!
!

Prioritet
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Hovedsatsingsområde (Forebygging B&U)

A

AHø
BS

Tvunget psykisk helsevern

Spesialistprosjektet

Innholdet i ny struktur etter LM-vedtak om spesialistutdanningen
Flere psykologer i ledelse
AFJ
Helsepsykologi
STE
Øke medlemsoppslutningen blant forskere
OT
Forskningspolitikk
AHø
Veilederutdanning med EØS-midler
PAS
Dokumenthåndtering
LG
Internkontroll - personopplysninger
BTK
Elektronisk håndtering av fakturaer
LG
Forprosjektering av digital publisering
BO
Løssalg/ ny distribusjon av Tidsskriftet
BO
Helsetilsynets oppfølging av psykisk helse i kommunen
CZ/AFJ
Landsmøte 2016
OT
OT
Arendalsuka 2016
Må gjøres nå
Må gjøres
Bør gjøres

A

A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
C

AHø

Prosjektleder

A

Lovfesting av psykologer i kommunene
Psykologi inn i skolen

Psykologers bidrag i lokalt folkehelsearbeid

PROSJEKTER 2016

Pri.

BAa

TLH

Politisk
ansv.

Spesialitetsrådet

SST

Styringsgruppe

Implementering. Går inn i løpende
driftsoppgaver ila 2016
I henhold til prosjektplan
I henhold til prosjektplan
Ny tiltaksliste vurderes
Plan under utarbeidelse
Avsluttes primo 2016
I prosess
I prosess
I prosess
Plan utarbeides
I prosess
I prosess
Prosjektplan foreligger
Planlegges

Videreføring av hovedsatsingsområdet
2007 - 2013
Utarbeides

Status
Avventer Landsmøtesak og SSTs
strategiplan

Tidsskrift for Norsk
psykologforening
Tidsskrift for Norsk psykologforening er et
redaksjonelt uavhengig organ som styres etter
Fagpressens redaktørplakat, pressens Vær
Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom i
media. Det gir Psykologtidsskriftet en
selvstendig stilling overfor eierne, Norsk
psykologforening, og tidsskriftets styre,
Sentralstyret i Psykologforeningen.
Formål og målgruppe
Psykologtidsskriftets formål å bidra til at
psykologisk kunnskap når ut i samfunnet
(samfunnsmandat), bidra til standens faglige
utvikling og etiske standard (fagformidling), og
dekke relevante temaer for
Psykologforeningens medlemmer
(profesjonstidsskrift) – som da også utgjør
primærmålgruppen for tidsskriftet. I tillegg har
man en klar intensjon om å nå ut til andre
helse- og sosialarbeidere, mastere i psykologi,
lærere, politikere, journalister,
beslutningstagere osv.
Aktiviteter i perioden 2013-2015
Redaksjonens primæroppgave er å produsere
og distribuere 12 årlige utgaver av
Psykologtidsskriftet. I perioden er det levert
36 utgaver med totalt 3500 sider. Av dette er
rundt regnet 2500 sider redaksjonelt stoff,
mens rundt 1000 sider er annonser (i tillegg
kommer det et betydelig antall nettannonser).

samfunnsmandatet på bekostning av
fagforeningsmandatet tydeligere, noe som
ledet til fornyet diskusjon om forholdet
mellom eiers styringsrett og redaksjonell
uavhengighet.
I perioden ble det også fremforhandlet en ny
distribusjonsavtale med Helthjem Mediapost
for abonnementsdistribusjon, og Interpress
Narvesen for løssalgsdistribusjon i deler av
deres forhandlernett.
Ny layout og redaksjonell utvikling
I hele perioden har mye tid gått med til å
utvikle og implementere tidsskriftets nye
layout, som ble lansert oktober 2014. Samtidig
ble hjemmesidene våre justert i tråd med det
nye uttrykket (les mer om begrunnelsen for
det nye designet i Psykologtidsskriftet
10/2014 «Derfor: Nytt utseende). Samtidig
med omleggingen, fikk vi med oss to av
landets fremste illustratører: Bendik
Kaltenborn og Åshild Irgens, som leverer fast
til tidsskriftets omslag og innhold.
Nytt design handler om estetikk, men ikke
minst handler det om funksjonalitet: Det skal
være gi et effektivt, fleksibelt redaksjonelt
produksjonsløp, og det skal være et visuelt
uttrykk som hjelper leseren til å navigere
mellom ulike sjangere, spalter og deler i et
tidsskrift som blir stadig mer mangfoldig.

Det redaksjonelle stoffet distribueres også via
nettsider med selvstendig redaksjonelt
produksjonsløp. Utover dette oppdateres
Facebook-sidene og Twitter-profilen minst en
gang daglig, noe som i perioden har medført
en kraftig vekst i antall følgere.

Både interne evalueringer og tilbakemeldinger
fra leserne har bidratt til nødvendige
endringer i uttrykket, og fra sensommeren
2015 anses den nye malen å være
implementert (når det er sagt: dette er en
plattform for videre redaksjonell utvikling, slik
at justeringer og nye spalter og uttrykk vil
finne veien inn over tid).

Utover daglig drift har mye tid gått med til å
legge om tidsskriftets designprofil. Den nye
malen signaliserer tidsskriftets identitet, gir et
kostnadseffektivt produksjonsløp og favner
både de senere års redaksjonelle utvikling og
gir en fleksibel plattform for å videreutvikle
tidsskriftet. Med omleggingen ble også de
senere års utvikling av å betone fag- og

Utover estetikk og funksjon handler
omleggingen ikke minst om tidsskriftets
innhold. Den gamle malen ble opplevd å være
stadig mindre tilpasset innholdet vi publiserte,
slik at det ofte ble nødvendig å bryte med
malsettet som eksisterte – og det koster.
Siden 2001 har antall bidrag i hver utgave av
tidsskriftet blitt mer enn tredoblet, og det er
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langt flere sjangere enn før. Med omleggingen
fikk vi anledning til å rydde i tidsskriftets
spalter, noe som medførte at enkelte spalter
ble lagt ned, nye kom til og andre skiftet navn.
Noen hovedtrekk i denne utviklingen er:
• Fra fag til vitenskap: Etter innspill fra
forskermiljø skiftet vi navnet «Fagartikkel»
ut med «Vitenskapelig artikkel». Endringen
medførte tydeligere krav til bidrag som
klassifiseres som vitenskapelig artikkel, enn
hva fagartikkel-begrepet impliserte.
• Fra vitenskap til praksis: En stor del av
psykologfagets kunnskap er knyttet til
praksisfeltet, enten som beskrivelser av
hva som gjøres (metodefremstilling), eller
som refleksjoner over egen praksis/
praksisfeltet. Med strammere kriterier for
vitenskapelige artikler, blir flere bidrag
klassifisert som fagessay eller fra praksisbidrag.
Utviklingen i retning av mer essayistisk
kunnskapsformidling forsterkes trolig av at
incentivene i forskermiljøene går i retning
av internasjonal publisering.
• Formidling: Som et generelt fagtidsskrift,
vektlegges det formidling til den gjengse
psykologen. Det betyr at vitenskapelige
artikler og forskning må skrives for lesere
utenfor eget forskningsfelt, og gir
redaksjonelle retningslinjer som ligger et
sted mellom fagbokforlag og vitenskapelig
tidsskrift.
Også i spalter som «Oppsummert» og
«Forskningsintervjuet» åpner vi for at
forskere skal få formidlet hoved-trekkene i
forskingen sin til psykologer som ikke
kjenner feltet det forskes på.
• Transparens: Vi ønsket åpenhet om
redaksjonelle valg, og to nye spalter ble
introdusert for å bidra til dette. I spalten
«Derfor» begrunner redaksjonen sine valg,
slik at andre kan kikke oss i kortene, mens
vi med «Leserombudet» lar en ekstern
person evaluere og vurdere våre
redaksjonelle løsninger. Så langt har vi hatt
brukere, klinikere og forskere som
leserombud.

• Aktualitet: Som det ledende tidsskriftet
innen psykologi og psykisk helse, har vi et
ansvar for å sette saker på agendaen som
ikke andre tar tak i. Dette gjør vi både
gjennom debattsidene våre, og gjennom
vår journalistikk. Det ser ut til at debatt- og
kommentarstoff er noe av det som leses
først og med størst interesse.
Andre redaksjonelle aktiviteter
Seminar og skrivekurs
Det er avholdt flere seminarer i perioden:
• Lanseringsseminar for temanummer om
diagnoser i september 2014 på et fullsatt
Kunstnernes hus.
• Lanseringsseminar for nytt design i Fritt
ords lokaler med temaet «Hvorfor
psykologi».
• Debattmøte om New Public Management
på Litteraturhuset mars 2015 (i samarbeid
med NPFs Oslo-avdeling).
• Våren 2015 avsluttet vi også et fire dagers
skrivekurs for artikkelforfattere.
Heldigitalisert via Nasjonabiblioteket
Arbeidet med å digitalisere
Psykologtidsskriftets backkatalog ble i
samarbeid med Nasjonalbiblioteket avsluttet
sommeren 2013. Via tidsskriftets hjemmesider
er det mulig å inkludere Nasjonalbibliotekets
backkatalog i ulike søk.
Dette er primært et PDF-søk, men tross
svakheter ved denne løsningen, innebærer
dette at Psykologtidsskriftet er et av få norske
tidsskrifter som er heldigitalisert. Ikke minst
for personer som ønsker å se på fagets og
profesjonens historiske utvikling, utgjør dette
et viktig kildemateriale.
Bjørn Christiansens minnepris
Professor Bjørn Christiansens minnepris har
fra 1989 blitt utdelt årlig som en
anerkjennelse for et betydningsfullt faglig
bidrag til Tidsskriftet. Juryen består av
sjefredaktør og fagredaktører, samt det til
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enhver tid sittende redaksjonsrådet. Prisen ble
i perioden tildelt:
• Pris for beste artikkel 2013 – Audhild
Sinnes for artikkelen ”Sexbasert
menneskehandel med kvinner – et
frigjøringspsykologisk perspektiv”.
• Pris for beste artikkel 2014 – Aina Olsvold
for artikkelen ”Barn ønsker å være som
andre barn”
• Pris for beste artikkel 2015 – Knut-Petter
Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase for
artikkelen ”Testing av tegnspråklig døve
med California verbal learning test-II”
For første gang i minneprisens historie, tok et
av jurymedlemmene dissens på artikkelen
«Barn ønsker å være som andre barn» av Aina
Olsvold (se Psykologtidsskriftet 10/2015 for
mer om dette).
Temanummer
Det er utgitt følgende temanumre i perioden:
• 2013: Emosjonene inntar psykoterapifeltet
• 2013: Samfunnspsykologi
• 2014: Diagnoser

Eiers styringsrett og redaksjonell
uavhengighet
I beretningen 2010-2012 kunne vi lese at
Psykologtidsskriftet i økende grad vektla sitt
samfunnsmandat og tonet ned
fagforeningsstoffet.
De siste tre årene har vist at denne
redaksjonelle utviklingen ikke har hatt entydig
støtte., Flere har ytret ønske om at utgiver i
større grad skulle kunne ha innflytelse og styre
tidsskriftets retning. Redaksjonen har motsatt
seg en ordning som sår tvil om redaktørens
absolutte ansvar og styringsrett innenfor
formålsparagrafen.
Frem til avgjørelsen i SST i 2015 hersket det
derfor usikkerhet om rammene for den
redaksjonelle uavhengigheten, og dermed
også om ansettelsesforholdet til de
redaksjonelle medarbeiderne. Men med
vedtaket i SST 12. februar 2015 er prinsippet
om en redaktørs uavhengighet fra eier/
utgiver slik det er lovfestet i «Lov om
redaksjonell fridom» styrende for forholdet
mellom Psykologforeningen som utgiver og
den til en hver tid sittende sjefredaktør.

43

Fagetisk råd
Mandat
Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer,
foreningens styre, øvrige foreningsorganer og
klienter/pasienter i fagetiske spørsmål.
Fagetisk råd skal fremme psykologers
fagetiske standard, og legge frem de forslag
som det finner nødvendig for at den fagetiske
standard opprettholdes på et høyest mulig
nivå.
Fagetisk råd behandler klager som vedrører
medlemmers fagetikk i forbindelse med deres
yrkesutøvelse som psykolog. Rådet kan også
behandle klager hvor psykologer i annen
sammenheng opptrer i strid med god
psykologskikk.
Medlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gisken Holst (leder)
Svanhild Mellingen (nestleder)
Borrik Schjødt
Kristin Fosheim
Margrethe Øglænd
Roar Solholm
Vigdis Slåtterøy
Gry Hamre
Tone Sørheim
Espen Walstad
Tove Beate Pedersen (sekretær)

Status
Rådet har i perioden arbeidet med følgende:
Saksbehandling av innkomne klager,
deltakelse og innlegg på ulike arenaer der
fagetikk har vært tema – i hovedsak i regi av
NPF, besvart henvendelser fra media knyttet
til generelle tema, gjennomført planlagt
kapasitetsøkning i rådet fra åtte til ti
medlemmer, styrket sekretærfunksjon, deltatt
i samarbeidsmøter med Ankeutvalget, samt
startet med publisering av vedtak (fra
01.01.2016).

Resultater (perioden 01.01.14 til 01.07.16)
1. Saksbehandling:
•

Tatt i mot 160 henvendelser/saker (76
i 2014, 62 i 2015 og 22 pr 30.06 2016)

•

Åpnet 70 saker for kontradiksjon (42 i
2014, 22 i 2015 og 6 pr 30.06 2016)

•

Ferdigbehandlet 53 saker uten
kontradiksjon (24 i 2014, 26 i 2015 og
3 pr 30.06 2016)

•

Øvrige saker er enten returnert (ikke
part i saken), eller ikke ennå vurdert
for åpning (nye saker)

•

Tatt i mot 22 anker til vurdering (9 i
2014, 8 i 2015 og 5 pr 30.06 2016)

•

Sendt 1 sak videre til
tilsynsmyndighetene for en nærmere
vurdering, og 1 sak til Sentralstyret
med anmodning om eksklusjon fra
NPF (2015)

2. Tiltak for å møte økt saksmengde:
Det har vært mer enn en dobling i antall
innkomne saker i løpet av de to siste perioder,
og i siste periode har FER gjennomført de
effektiviseringstiltak som ble presentert under
Landsmøtet 2013. Iverksatte tiltak er
følgende: utvidelse av rådet fra åtte til ti
medlemmer, overføring av oppgaver fra
sekretær til NPF sentralt, og forbedring av
post- og purrerutiner.
3. Publisering
Saker kommet inn til FER etter 01.01.16
publiseres på nettsiden til NPF. Sakene blir
avidentifiserte, slik at hverken klager er
innklaget skal bli gjenkjent, og de blir publisert
når vedtaket er endelig.
4. Forholdet mellom FER og AFEK
Det har vært avholdt møter mellom FER og
AFEK for å forberede felles publisering av
vedtak.
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Ankeutvalget for fagetiske
klagesaker
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK)
har i Landsmøteperioden bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Knut Dalen (leiar)
Harald Rolf Rønning (nestleiar)
Terje Galtung
Gry Stålsett
Helge Sølvberg
Haldor Øvreeide
Sekretær 2014: Toril Dyrhovd, 2015-2016:
Tone S. Naglestad

Møte
2014: 26.02, 07.05, 26.06, 10.09, 05.11 og
17.12. 2015: 04.02, 02.09, 09.12. 2016: 03.02,
27.04, 22.06. Det vert arbeidd med førebuing
og etterarbeid elektronisk mellom møta.
Sakshandsaming
Oversikt over saker, tema, og konklusjonane
til FER og AFEK går fram av tabellen. AFEK
omgjorde konklusjonen i vesentleg grad (frå
ikkje brot til brot) i 5 av 19 behandla saker i
denne perioden. Dette er svært likt tala frå
landsmøteperioden I perioden 2010-2013 der
8 av vart 21 saker vart omgjort. (Begge
statistikkane gjeld fram til 1. juli i
meldingsåret).

Klager på psykologuttaler, særleg som
sakkunnige i barnefordeling- og
barnevernssaker utgjer hovudtyngda av
klagene. Klager knytt til terapiforløp,
psykologar som leiarar, og kollegiale
relasjonar utgjer eit lite mindretal. I fleire
saker er det ei blanding av faglege og fagetiske
tema som det vert klaga på.
I dei 5 sakene der AFEK har gjort om FER sitt
vedtak, og konkludert med brot, gjeld dette
hovudsakleg der innklaga psykolog har vore
oppnmend som sakkunnig, eller uttala seg i
ein samanheng der psykologen burde ha
forstått at ein vert oppfatta som sakkunnig.
Psykologen sitt ansvar i høve til å vurdere
konsekvensane av sine handlingar, har her
vore utslagsgjevande for å konkludere med at
det har skjedd eit fagetisk brot.
Popularisering/offentlegjering av vedtak
I løpet av landsmøteperioden har leiinga og
sekretariatet i NPF, FER og AFEK i fellesskap
komme fram til at tida er moden til å
offentleggjere FER og AFEK sine vedtak i
anonymisert form. Det har vore fire større
samarbeidsmøte i landsmøteperioden, og
arbeidd mykje med å planlegge
offentleggjering i tida mellom
samarbeidsmøta. Det er store forventningar til
offentleggjering av sakene, særleg med tanke
på synleggjering av fagetikken i Norsk
psykologforening.
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Utfall i FER og AFEK
Saksnr.
AFEK
2013/05
2013/06
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
2014/05
2014/06
2014/07
2015/01

Saksnr.
FER
50/12K
57/12K
39/12A
49/12K
03/13K
27/13K
02/14K
40/12K
22/13K
33/14K

Tema

FER

AFEK

Uttale til offentleg myndigheit
Sakkunnig i barnefordelingssak
Diagnostisk vurdering
Uttale til politi
Sakkunnig i barnefordelingssak
Sakkunnig i barnefordelingssak
Sakkunnig i barnefordelingssak
Terapiforløp
Sakkunnig i barnefordelingssak

5.1.2.2*
5.1.2.2*
5.1.1.2
5.1.2.2*
5.1.1.2
5.1.1.2
5.1.1.2
5.1.1.2
5.1.1.3

5.2.1.4
5.2.1.2
5.2.1.2
5.2.1.4
5.2.1.4
5.2.1.2
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
Heimvist til
FER
5.2.1.4
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.2
5.2.1.4
5.2.1.2
5.2.1.2
5.2.1.2
5.2.1.3

2015/02
14/14K
Sakkunnig i barnefordelingssak
5.1.1.2
2015/03
54/14K
Kollegial relasjon
5.1.1.3
2015/04
23/14Ka
Kollegial relasjon
5.1.1.3
2015/05
32/13K
Sakkunnig vitne i straffesak
5.1.1.2
2015/06
04/14Kb
Sakkunnig i barnevernsak
5.1.1.3
2016/01
12/14K
Avdelingsleiar ved helseinstitusjon
5.1.1.2
2016/02
13/15K
Sakkunnig i barnevernsak
5.1.1.2
2016/03
39/13K
Sakkunnig i barnevernsak
5.1.1.2
2016/04
39/14K
Brot på teieplikt
5.1.1.3
*) Tilsvarar ordlyden i 5.1.1.2 etter endring vedteke av Landsmøtet 2013

5. Vedtak
5.1 Fagetisk råd
5.1.1 Fagetisk råd skal fatte ett av følgende vedtak:
5.1.1.1 Klagen avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.1.2.
5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
5.1.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis kollegial
veiledning.
5.2 Ankeutvalget
5.2.1 Ankeutvalget skal fatte ett av følgende vedtak:
5.2.1.1 Anken avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.2.2
5.2.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
5.2.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort.
5.2.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis kollegial
veiledning.
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Lønns‐ og arbeidsmarkedsutvalgets beretning

Innhold:
1. Akademikerne
2. Lokalt tillitsvalgtapparat, opplæring m.m.
3. Informasjonsarbeid
4. Arbeidsmarked
5. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, område 10: Statlige helseforetak
6. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, område 4: Lovisenberg diakonale sykehus
7. Statens tarifforhandlinger
8. Kommunal sektor ‐ KS (Tidligere: Kommunenes Sentralforbund)
9. Oslo kommune
10. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke (Tidligere: HSH – Handels og Servicenæringens Hovedorg.)
11. Privatpraksis – avtalespesialister
12. Studentlønn
Lønns‐ og Arbeidsmarkedsutvalget (LAU) består per beretningstidspunkt av Rune Frøyland (leder av
LAU og visepresident i Psykologforeningen), Jarle Refnin (nestleder og Sentralstyremedlem), Ingvild
Gregersen og Bjarte Bønes Bruntveit (helseforetakene), Lone Løvschall (KS‐området), Torstein
Winger (Oslo kommune), Bjørn Arne Øvrebø (Stat), og Helene Kindle Skau (Virke). YPU og SPU har
observatører i LAU.
Foreningens Forhandlingsavdeling er sekretær og saksbehandlere for LAU.
Leder av LAU/ visepresident Rune Frøyland har sammen med de ansatte i forhandlingsavdelingen
ledet foreningens forhandlingsarbeid. Dette gjelder forhandlingsarbeid overfor KS (kommunenes
arbeidsgiverorganisasjon), overfor Staten sentralt (offentlig ansatte), overfor Virkeområdet og
Helseforetakene sentralt.
Forhandlingene med Staten (Helsedep. og Finansdep.) og Helseforetakene vedrørende psykologer i
privatpraksis (avtalespesialister) skjer ved Forhandlingsutvalget ledet av Rune Frøyland. I tillegg
avtalespesialistene Knut Follesø, Hilde Medgard og Grethe Schau og fra sekretariatet Heidi Roald og
Julius Okkenhaug.
LAU har i perioden avholdt to dagsseminarer, høsten 2014 og høsten 2015. Temaer har bl.a. vært
arbeidstidsreguleringer i Helseforetakene, og arbeidsmarked/antall psykologer.
HOVEDORGANISASJONEN AKADEMIKERNE
Norsk psykologforening er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne. President Tor Levin
Hofgaard har i perioden vært styremedlem i Akademikerne.
Akademikerne har organisert sitt forhandlings‐ og tariffarbeid i forhandlingsutvalgene; Akademikerne
Helse, Akademikerne Stat og Akademikerne Kommune. Representanter for Psykologforeningen i
Akademikernes forhandlingsutvalg er per beretningstidspunkt:
• Akademikerne Helse: Visepresident i Psykologforeningen og LAU‐leder Rune Frøyland, fra
sekretariatet ass. forhandlingssjef Joakim Solhaug og spesialrådgiver Eilert Ringdal. Rune
Frøyland er leder av Akademikerne Helse.
• Akademikerne Kommune: forhandlingssjef Christian Zimmermann
• Akademikerne Stat: spesialrådgiver Julius Okkenhaug
• For Akademikerne er psykologspesialist Mats Larssen (Sykehuset i Østfold HF) en av to
frikjøpte konserntillitsvalgte (KTV) i Helse Sør-Øst RHF (HSØ).
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TILLITSVALGTAPPARAT OG OPPLÆRING
Organiseringen av tillitsvalgapparatet og opplæring baserer seg på den desentraliserte
forhandlingsmodellen som styrer lønnsutviklingen for de fleste av Psykologforeningens medlemmer.
På Helseforetakssektoren, KS‐ og Virke‐områdene har foreningen godt fungerende og dyktige
tillitsvalgte som forhandler den årlige lønnsveksten, i sin helhet, lokalt. Det samme gjelder generelt
sett de tillitsvalgte innen statsområdet der tillitsvalgte forhandler om deler av lønnsutviklingen i form
av fordeling av fastsatte potter. For universitetene og forskningsmiljøer er det forbedringspotensialer
mht tillitsvalgtorganisering. Med ny hovedtariffavtale og forhandlingsordning i staten fra 2016 (se
senere), må tillitsvalgtordningen i staten skoleres og forsterkes ytterligere i kommende
landsmøteperiode.
I kommuneområdet (KS) bærer tillitsvalgtorganiseringen preg av at det er små arbeidsplasser med
betydelig mobilitet av psykologene. Det er en oppgave fremover å organisere støtten til de
kommunale tillitsvalgte på en god måte. Etter hvert som psykologantallet i kommuner øker vil
behovet for skolerte tillitsvalgte bli større. Lokalavdelingenes rolle er viktig i et samvirke med
Forhandlingsavdelingen.
Lønnsutvikling i KS‐området baserer vi på sentral statistikk fra KS, men de siste årene også fra egne
spørreundersøkelser til kommunalt ansatte medlemmer. Se senere.
På privatpraksisfeltet fungerer tillitsvalgtarbeidet i samarbeidsutvalgene som er avtalt mellom
Psykologforeningen og de regionale helseforetakene (RHF‐ene) godt.
Psykologforeningens forhandlingsaktivitet er preget av konstruktiv samhandling mellom tillitsvalgte
og sekretariatet, og godt samhold internt med stor arbeidsinnsats fra tillitsvalgte og godt akseptable
resultater. Samarbeidet innad i Akademikerne fungerer godt.
Skolering av tillitsvalgte, lønnspolitiske konferanser og medlemsmøter
Opplæring av tillitsvalgte har bestått av Grunnkurs I (to dager) og Grunnkurs II (tre dager) holdt hvert
vår‐ og høsthalvår. Det holdes vår‐ og høstkonferanser for foretakstillitsvalgte i Spekter Helse.
De tillitsvalgte for privatpraktiserende har årlig dagskonferanse.
Det har vært avholdt medlemsmøter for privatpraktiserende på ulike steder i landet (Oslo, Stavanger,
Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø) i 2016, i tillegg til deltakelse på årlig oktoberkonferanse i regi av
Foreningen for
Privatpraktiserende Psykologer (FPP). Psykologer som deltar i kollegastøtteordningen har hatt tre
samlinger. For tillitsvalgte i kommunal virksomhet er det årlige dagskurs i regi av Akademikerne. Oslo
tariffområde har hatt årlige dagssamlinger.
Statlige tillitsvalgte har i 2014, 2015 og 2016 deltatt på grunnkurs for tillitsvalgte (tre dager) i regi av
noen samarbeidende foreninger i Akademikerne. Mer erfarne tillitsvalgte i staten har i 2014 og 2016
deltatt på tillitsvalgtkurs med bl.a temaer som kommunikasjon, mediahåndtering,
forhandlingsøkonomi og forhandlingsteknikk med rollespill i regi av samarbeidende foreninger i
Akademikerne (tre dager). I staten ble det også arrangert et omstillingskurs i 2015 (to dager).
Tillitsvalgte i NAV har i 2014 og 2015 hatt egne samlinger/kurs (tre dager). Erfarne tillitsvalgte fra alle
tariffområdene har deltatt på årlige kompetansegivende forhandlingsprosesskurs i regi av NITO (tre
samlinger på til sammen ti dager).
Kurs og konferanser for tillitsvalgte blir gjennomført med økonomi fra Opplærings‐ og
Utviklingsfondene (OU‐ordningene) i Stat, KS og Spekter‐områdene. Psykologforeningens egne
utgifter fra driftsbudsjettet til opplæring av tillitsvalgte er liten.
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INFORMASJONSARBEID
Forhandlingsavdelingens tidligere informasjonsspalter i foreningens tidsskrift, bl.a. ”spørrespalten”
er nå erstattet av epost-medlemsbrevet "medlemsnytt" samt at informasjon finnes på
www.psykologforeningen.no. Det er etablert omfattende informasjonssider om lønns‐ og
arbeidsmarkedsvilkår, inkludert en samling juridiske artikler spesielt tilpasset psykologers
arbeidssituasjon.
ARBEIDSMARKED
Arbeidsmarkedet for psykologer vurderes som godt sett på landsbasis. Det er fremdeles stor økning
av psykologstillinger innenfor Helseforetakene. Se tabeller og figurer under
avsnittet om Helseforetak.
Det er ikke rapportert arbeidsledighet blant psykologer. Arbeidsmarkedet er vanskeligst i
universitetsbyene og nyutdannete må her påregne både noen måneder som
arbeidssøkende etter endt utdanning, samt noen år i vikariater og midlertidige ansettelser før fast
ansettelse. Utenfor universitetsbyene er det ledige stillinger.
Psykologer i kommunene har hatt en synlig økning siste femårsperiode, fra 352 årsverk i 2010 til 469
årsverk i 2015, en økning på 30%, iflg kommunenes PAI-register. Dette er eksklusiv stillinger i Oslo. Vi
forventer en betydelig økning av psykisk helsetilbud og psykologstillinger i kommunene i kommende
landsmøteperiode.
Det bør også være et potensiale for nye tilbud og stillinger innen helsepsykologi/somatisk sektor.
Lønns‐ og arbeidsmarkedsutvalget har drøftet arbeidsmarkedssituasjonen med
utgangspunkt i fremskrivninger av antall psykologer. Fremskrivningene viser en betydelig netto
økning av antall psykologer de kommende 15 årene. Økningen innebærer også et behov for
jobbskaping og for tilrettelegging for at psykologer skal søke også utradisjonelt jobbmarked.
Hovedinnholdet i fremskrivningen av antall psykologer viser at vi i kommende femårsperiode vil ha
en netto årlig tilvekst av psykologer på mellom 280 og 400. Netto antall psykologer per år er antall
nyutdannete fratrukket de som går i pensjon. Den årlige tilveksten av nye psykologer består av 320
som blir utdannet per år i Norge (økes i kommende år fra 272 til 320), samt om lag 110 utdannet i
Norden (hovedsakelig Danmark).
I tillegg er det stor usikkerhet rundt antall utdannede fra andre europeiske land, hovedsakelig fra
Ungarn. Samlet vil det bli en økning fra omlag 420 nye per år i inneværende landsmøteperiode, til
mellom 470 og 540 nye psykologer per år i neste periode. Usikkerheten i tallene skyldes at vi ikke vet
hvor mange av de som studerer i Ungarn som får utdanningen godkjent.
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SPESIALISTHELSETJENESTE / HELSEFORETAK
Arbeidsgiverforeningen Spekter. Spekters overenskomstområder 10 og 4, Kalt: «Spekter Helse»
Fra høsten 2005 har visepresident i Psykologforeningen Rune Frøyland vært leder av Akademikerne
Helse. Forhandlingene mellom Akademikerne Helse og Spekter var fra 2002 var preget av betydelige
konflikter inntil fremdrift av forhandlinger ble nedfelt i en egen avtale om forhandlingssystemet i
desember 2007. Perioden med konflikter førte til Akademikerstreik i område 10 (helseforetak) i januar 2007.
Etter seks dagers streik fant partene selv en akseptabel løsning. I november 2008 var det Akademikerstreik i
område 4 (Lovisenberg ). Etter 21 dagers streik fant partene selv frem til en løsning. På beretningstidspunktet
er Akademikerne i streik i område 10.

Spekter Helse består av Spekters forhandlingsområder område 10 som er de 21 helseforetakene og
område 4 der det kun er ett sykehus (Lovisenberg i Oslo, privateid med kontrakt med Helse Sør‐Øst).
Forhandlingene på områdene 10 og 4 føres hver for seg, men foregår samtidig. Psykologforeningen
er del i avtalene i Spekterområdet via Akademikerne Helse.
Avtalene består av en sentral (nasjonal) del kalt A og A1, og en lokal del i hvert helseforetak, kalt B. I
de nasjonale delene A og A1 finnes vesentlige rettigheter som de såkalte ”sosiale bestemmelser” om
full lønn under bl.a. sykdom, pensjonsrettigheter og annet. Det er vesentlig at dette er rettigheter
som er sentralt/nasjonalt avtalt og som er sikret av Akademiker‐fellesskapet.
All lønnsvekst for psykologer og bestemmelsene om arbeidstid o.l. finnes i B‐delene og forhandles
ved det enkelte helseforetak. Disse forhandlingene ivaretas av Psykologforeningens
Foretakstilltsvalgte (FTV) lokalt, med støtte fra forhandlingsavdelingen sentralt og av fellesskapet av
alle FTV som har et aktivt informasjons‐ og diskusjonsforum via epostnettverk.
At avtalene om arbeidstid ikke er sentralt/nasjonalt avtalt er en utfordring. Det er i dag ulike
arbeidstidsordninger, ulik normalarbeidstid og ulike godtgjøringer for ubekvem arbeidstid ved
helseforetakene. Arbeidstidsordninger må ivaretas av lokale tillitsvalgte noe som båre er ressurs‐ og
kompetansekrevende. Annen arbeidstid for psykologer enn ordinær dagarbeidstid er i økende grad
blitt aktualisert i helseforetakene.
Helsemyndigheter vil ha mer fleksible tjenester, ambulante akutt-team med 24/7‐åpningstid, utvidet
åpningstid på poliklinikker, kveldspoliklinikker for prosjekter som raskere tilbake og dugnader for å
hindre fristbrudd. Dette utfordrer de avtalte arbeidstidsbestemmelsene da disse tradisjonelt er
tilpasset psykologers dagarbeidstid‐standard. Det er derfor økende behov for å forhandle frem
tilfredsstillende bestemmelser i B‐deler eller lokale særavtaler som regulerer annen plassering av
arbeidstiden, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og godtgjøring for ubekvem arbeidstid, samt
eventuell utvidelse av arbeidstiden med tilhørende godtgjørelser og vernebestemmelser i særskilte
unntaksavtaler.
Dette er krevende forhandlinger når nye arbeidstidsordninger skal kompenseres tilstrekkelig. I noen
av foretakene har vi hatt en positiv utvikling i perioden, og fått på plass gode avtaler med akseptable
reguleringer av arbeidstid og kompensasjon for ubekvem arbeidstid/vakter.
Forhandlingssystemet i Spekter med fullt ut lokal lønnsdannelse basert på egen lønnsmasse er et
system som akademikerorganisasjonene ønsker og som i Spekter er nedfelt i egen avtale. Også i
kommunene (KS‐området) og i Virke (private helseinstitusjoner) er det avtalt lokal lønnsdannelse, og
i staten ble det gjennomslag for lokal lønnsdannelse i 2016. Se senere.
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Lokal lønnsdannelse og det lokale forhandlingssystemet gjør at Psykologforeningens tillitsvalgte får
forhandle med arbeidsgiver alene om prosentvis lønnsøkning av psykologenes egen lønn og slipper å
møte i større sammenhenger med mange andre organisasjoner der lønnsvekst skal deles mellom
organisasjonene etter andre kriterier enn kompetanse og ansvar. I slike fellesforhandlinger med
mange foreninger har historien vist at akademikergrupper kommer tapende ut.
Det lokale forhandlingssystemet er ikke gitt en gang for alle. Det er sterke krefter som vil ha alle
forhandlinger sentralisert igjen rundt et felles forhandlingsbord, for å kunne fordele lønnsøkning
mellom ulike grupper etter andre kriterier enn hva vi ønsker. En av de største utfordringene for
Psykologforeningens lønnspolitikk er å bidra til at det lokale forhandlingssystemet kan bestå og å
unngå en re‐sentralisering av lønnsfordelingen.
Forhandlingssystemet med fullt ut lokal lønnsfastsettelse for psykologer (B‐avtalene) har medført
store endringer for de lokale forhandlerne som nå har helhetsansvaret for lønnsforhandlingene.
Opplæring, egne konferanser og tett oppfølging underveis i forhandlingene er en nødvendig og høyt
prioritert oppgave for foreningen.
Systemet med fullt ut lokale lønnsforhandlinger gir betydelig mer kompliserte forhandlingsoppgaver,
men gir lønnsmessige muligheter ved at vi nå «eier» våre egne avtaler og vår egen avtaleøkonomi og
forhandler uavhengig av kravene til andre fagforeninger, som
f.eks. LO og Unio‐grupper. Dette gir frihet til å utvikle avtaler som er direkte tilpasset behovet for
ansvar, fleksibilitet og variasjon som psykologer møtes med. Vi kan nå avtale gode ordninger for
psykologers bidrag i arbeidslivet i direkte forhandlinger med arbeidsgiver. Det har gjort det mulig å
finne en balanse mellom kollektive og individuelle elementer i avtaler og lønn.
Uten et sterkt engasjement fra det lokale tillitsvalgtapparatet i foretakene hadde det ikke vært mulig
å få denne omfattende omleggingen konstruktiv. I nær kontakt med forhandlingsavdelingen har de
tillitsvalgte i helseforetakene lagt ned et enormt og særdeles godt arbeid for medlemmene.
Særavtale mellom Norsk psykologforening og Spekter
Særavtalen som ble inngått våren 2002 har ikke vært reforhandlet i landsmøteperioden og er fortsatt
gjeldende i sin originale form. Regulering av rettighet til etterutdanningspermisjon fire måneder
hvert femte år ble krevd inn i særavtalen, men ikke imøtekommet i denne. Lokalt har etter hvert alle
foretakene utenom ett laget egne avtaler om permisjonsrettigheter (se senere).
B‐overenskomstene
B‐overenskomstene inngås i hvert helseforetak. Avtalene har for en stor del lik oppbygging, men
avtalte rettigheter varierer, bl.a. er arbeidstid ulikt regulert. En del foretak har ulike lokale særavtaler
som supplement til B‐overenskomstene. For eksempel utdanningspermisjon eller vaktordninger kan
være regulert i en slik egen særavtale, men det kan også være regulert direkte i B-delen. Strukturen
av overenskomst og særavtaler bestemmes bl.a. av de løsningsmulighetene som gis i det enkelte
foretak. 20 av de 21 helseforetakene har per 1. juni 2016 avtale om utdanningspermisjon
(spesialistpermisjon).
Fastsetting av «stillingsstruktur» og lønn skjer ulikt i foretakene. De fleste avtalene har valgt å
regulere minstelønnssatser for psykolog. De fleste har også en regulering av minstelønn med ulike
typer ansiennitetsopprykk/ kvalifiseringsopprykk bl.a. for antall år som er gjennomført av
spesialisering (f.eks. A, B og C nivåer). Enkelte foretak har ett minstelønnsnivå og i tillegg særskilte
kompetanse- eller funksjonstillegg. Høy minstelønnsregulering for spesialister og spesialistlønn
generelt har hittil blitt prioritert lokalt i alle oppgjørene som har vært i helseforetak. Per i dag har vi
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en automatisk plassering av psykolog i spesialiststilling og på spesialistlønn når spesialitet er
oppnådd. Dette har ført til et stort driv for yngre psykologer til å bli spesialister.
Lønnsveksten i årene med Helseforetak er generelt sett bedre for psykologer enn hva som var tilfelle
i det tidligere forvaltningsnivået (fylkeskommuner, KS‐området, Oslo kommune og statlig sektor).
Bl.a. er det nå selvfølgelig at psykologgruppene skal ha prosentvis justering av sin egen lønnsmasse
og ikke kun sentralt avtalte nasjonale kronetillegg. Dette har gitt en bedret forhandlingsøkonomi til
bl.a. å nivå-justere psykologstillinger etter kompetanse, ansvar og funksjon. Men nivået for
psykologer i lederstillinger i sykehusene er uforsvarlig lavt. Dette fører til at psykologer i for liten grad
søker ledelse, og lederstillinger besettes av personell med betydelig svakere helsefaglig kompetanse.
Psykologforeningen har tidligere hatt et samarbeid med Helse Sør‐Øst RHF om opplæring av
psykologer i første del av sin lederkarriere: «Psyk meg opp i ledelse». Dette har nå RHF dessverre
avviklet, og det er erstattet med et generelt lederutviklingsprogram for helseforetakene.
En ytterligere utfordring er å få psykologer inn i forskning i Helseforetakene og å få forskerstillinger
som gir lønnsmessig uttelling. Foreningens foretakstillitsvalgte har disse utfordringene regelmessig til
evaluering og planlegging.
Hovedoppgjøret 2014 hadde en samlet årsramme for psykologenes lønnsvekst på om lag 3,3%,
samme som frontfagsoppgjøret og øvrige offentlige sektor, men ulike prosentvis fordeling til
spesialister og til ikke-spesialister ut fra lokale prioriteringer. Det er også ulike løsninger i
helseforetakene for hvor mye av pengene som brukes til henholdsvis generelle tillegg,
minstelønnsendringer, ulike funksjonstillegg og som penger til individuelle tillegg. Om lag 16 % av
lønnsveksten på landsbasis ble gitt som individuelle tillegg fordelt av arbeidsgiver, men variasjon i
Helseforetakene fra 0% til 30%.
Garantert minstelønn for ikke‐spesialistene varierte i 2014 fra 447.000 (Ahus) til 514.000 (Førde).
Gjennomsnittlig årslønn for alle ikke‐spesialister var ved inngangen til oppgjøret på 496.000 kroner
og etter oppgjøret på 509.000 kroner, på landsbasis en heving av minstelønnsnivåene på 2,65%.
Avtalt minstelønnsgaranti for spesialistene varierte fra 631.000 (St. Olav) til 720.000 (Førde og
Helgeland). Gjennomsnittlig årslønn på landsbasis for spesialistene var ved inngangen til oppgjøret på
675.000 og etter oppgjøret på 698.000 kroner, dvs en nivåheving på 3,3 %.
Mekling: Hovedoppgjøret i 2014 ble sluttført via komplisert mekling basert på bl.a arbeidstid for
legene. Meklingsprotokollen ble akseptert 25.september kl 08.30.
Mellomoppgjøret 2015 hadde en samlet årsramme for psykologens lønnsvekst på om lag 2,7 % på
årsbasis, samme som for frontfaget og øvrige offentlig sektor. Lønnsnivået ble i snitt hevet per 1.mai
med 2,1% for ikke-spesialister og 2,5% for spesialister ut fra lokale prioriteringer.
Hovedoppgjøret 2016 har på landsbasis gitt samme rammer for lønnsvekst som frontfaget og øvrige
offentlig sektor; 2,4%. Dette er mindre enn anslått prisvekst i 2016 og innebærer for første gang på
mange år en reallønnsnedgang på om lag et halvt prosentpoeng. Detaljerte tall for psykologene er
per beretningstidspunkt ikke ferdigstilt og tilgjengelig ettersom det er brudd i hovedoppgjøret 2016
og mekling vil skje med frist 6.september 2016 kl 24.00. Meklingsgrunnlaget er tilnærmet det samme
som i 2014.
Vurdering: Vi ser av oppgjørene at spesialistene årlig har større lønnsvekst enn ikke‐spesialistene, og
i 2015 er det en gjennomsnittlig lønnsforskjell på i underkant av 200.000. Ikke‐spesialistene har økt
gjennomsnittlig lønn i perioden 2005-2015 fra 365.000 til 517.000, en økning på 41,6 %. Spesialistens
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snittlønn har i samme periode økt fra 450.000 til 712.000 en økning på 58,2 %. Økningen i norsk
snittlønn (tall fra SSB) er på 48,8 % i samme periode. Forskjellen i lønnsvekst mellom ikke‐spesialister
og spesialister er en villet politikk i foreningen og legger til rette for en gunstig lønns-/
karriereutvikling der høy livsløpslønn er prioritert.
På tross av prioriteringen på spesialister er
lønnsveksten for ikke‐spesialister innenfor akseptable nivåer men har ikke fulgt utviklingen i norsk
snitt. Dette har flere forklaringer enn kun våre prioriteringer, bl.a mange nyutdannete på minstelønn
i perioden som drar snittlønnsnivået for ikke-spesialister nedover. Helhetsvurderingen er at
lønnspolitikken i helseforetakene er vellykket.
Arbeidsgiverforeningen Spekter,
Spekters overenskomstområder 1 til 3, og 5 til 9. (Såkalt Spekter "tradisjonell")
Virksomheter som Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Studentsamskipnaden i Bergen,
Atferdssenteret AS og Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress AS er organisert
innenfor disse overenskomstområdene. Vi har 82 medlemmer i disse områdene i Spekter.
Partsforhold og forhandlingsrett for disse stillingene har vi gjennom medlemskap i
forhandlingssammenslutningen SAN (Samarbeidende Akademikerforeninger) men vi har kun B‐
overenskomster i område 9, gjeldende for 62 av våre medlemmer. Forhandlingene er etter samme
modell som i Spekter Helse, det vil si at både avtaletekst og lønn forhandles lokalt. Det er færre
sosiale rettigheter som er sikret gjennom felles avtale i dette området, blant annet er
pensjonsordning avtalt lokalt.
Psykologforeningen oppnår jevnt over økonomiske rammer på linje med resten av offentlig sektor i
de lokale forhandlingene for medlemmer i disse områdene. Det som er en utfordring for flere av
virksomhetene er at de har høyere spesialistandel enn helseforetakene, noe som gjør det vanskelig å
holde tritt med lønnsutviklingen for denne gruppen innenfor de samme forhandlingsrammene.
STATENS TARIFFORHANDLINGER
I statlig sektor føres alle de sentrale forhandlingene av Akademikerne‐Stat. Psykologforeningen har
ikke selvstendig forhandlingsrett. Ved lokale forhandlinger i staten har Norsk psykologforening såkalt
avledet forhandlingsrett fra Akademikerne, og rett til å forhandle selv på egne medlemmers vegne.
Lønnsforhandlinger i staten skjer sentralt i fellesforhandlinger med de øvrige
Hovedsammenslutningene. Fra 2016 har Akademikerne fått gjennomslag for økt lokal lønnsdannelse i det
statlige området.

Hovedoppgjør 2014
Oppgjøret fikk en ramme på 3,3 %, med 1,75% avsatt til lokale forhandlinger høsten 2014, en
rekordstor andel satt av til lokale lønnsforhandlinger og en viss dreining mot Akademikernes
hovedkrav om at all lønnsdannelse skal være lokal.
Mellomoppgjør 2015
Enighet om årsramme på 2,7 prosent. Det ble imidlertid tilført lite «friske penger» i oppgjøret
grunnet et høyt overheng fra 2014 oppgjøret. Oppgjøret i staten endte på linje med oppgjøret i
frontfagene i privat sektor.
Hovedoppgjør 2016
Den økonomiske rammen fikk samme resultat som "frontfaget"; 2,4%. Viktigst var det at
Akademikerne fikk avtalt et forhandlingssystem i Staten som gir større grad av lokal påvirkning over
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lønnsmidlene. Vi får nå et forhandlingssystem der vi kun får arbeidsgiver som motpart når
Akademikernes penger skal forhandles, og at vi får råderett over egen lønnsmasse. Vi er svært
fornøyd med dette gjennomslaget i 2016. Tariffavtalens bestemmelser vedrørende arbeidsvilkår
(arbeidstid, lønn ved sykdom osv.) er fortsatt lik for alle ansatte i staten og skal fortsatt forhandles
sentralt.
KOMMUNAL SEKTOR ‐ KS
Forhandlingsarbeidet på kommunal sektor, med KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund, nå kun
KS) er organisert gjennom Akademikerne‐kommune. Etter 2002 forhandles all lønn for psykologer i
kommunene lokalt, som i helseforetakene.

Tabell: Stillingskode 8470 Psykolog i KS-området fordelt på kjønn og lønn over år.
Tabell NPF; basert på PAI-registeret, inklusive psykologer i PP-rådgiverstillinger
Antall
Gj.snitt års Antall
Gj.snitt års Antall
Gj.snitt års Faktisk
kvinner
lønn kv.
menn
lønn menn årsverk
lønn totalt lønnsvekst
(personer)
(personer)
totalt
fra året før
2000
315.000
328.000
2002
235 (60%) 335.000
152 (40%)
355.000
348.000
+4,9 %
2003
240 (64%) 349.000
134 (36%)
380.000
360.000
+3,7 %
2004
282 (69%) 356.000
127 (31%)
384.000
361
362.000
+3%
2005
287 (69%) 367.000
130 (31%)
392.000
356
373.000
+2,9%
2006
297 (68%) 386.000
143 (32%)
406.000
371
391.000
+4,9%
2007
288 (66%) 411.000
148 (34%)
433.000
373
433.000
+6,6%
2008
263 (73%) 443.000
99 (27%)
465.000
315
465.000
+8,3%
2009
290 (75%) 461.000
94 (25%)
486.000
338
470.000
+4,4%
2010
321 (78%) 479.000
91 (22%)
353
489.000
+3,9%
2011
324 (75%) 504.000
107 (25%)
388
514.000
+5,4%
2012
352 (76%) 526.000
109 (24%)
565.000
411
535.000
+4,1%
2013
546.000
588.000
388
552.000
+4%
2014
570.000
603.000
426
577.000
+4,1%
2015
410 (79%) 584.000
110 (21%)
624.000
469
593.000
+2,4%
Det har ikke skjedd endringer i hovedoppgjør eller mellomoppgjør sentralt i perioden som påvirker
psykologene vesentlig, ettersom det kun er lokale forhandlinger om lønn. Det har vist seg vanskelig å
få inn rapportering fra alle de lokale forhandlingene, så Psykologforeningen har besluttet å
gjennomføre spørreundersøkelser blant medlemmer i KS-sektoren, hvor vi blant annet spør om lønn.
Disse undersøkelsene har blitt gjennomført på begynnelsen av året i 2015 og 2016.
Svarene viser gjennomsnittslønn for alle som om lag tilsvarer tallene fra PAI, men her får vi også
muligheten til å se på forskjellene mellom spesialister og ikke-spesialister. Sammenlignet med
helseforetakene ser vi at gjennomsnittslønn for psykologer ligger høyere – 2016, 548 000 for KS og
518 000 for helseforetak, mens det for spesialister er lavere lønn enn i helseforetakene – 2016,
692 000 for KS og 712 000 for helseforetak.
Særavtalene på KS‐sektoren
Psykologforeningens særavtaler er: Psykologavtalen/Kommunal helsetjenesteavtalen (avtale SFS
2303), PPT‐avtalen (avtale SFS 2206) og Supervisjonsavtalen for PPT (avtale SFS 2208)
Disse avtalene regulerer de kommunalt ansatte psykologenes rettigheter til faglig veiledning.
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Særavtalen regulerer ikke omfanget av veiledningen, men i henhold til B‐rundskriv 4/1982,
har det vært en praksis for at veiledning vil tilsvare om lag 2 timer pr. uke, til sammen 160
timer i løpet av to år. Veiledningen skal som hovedregel fortsatt skje i arbeidstiden. Dersom
veiledningen ikke kan foretas av annen ansatt psykolog, gjelder fortsatt KS´ råd om at
arbeidsgiver dekker psykologens utgifter til veiledningen, slik det er beskrevet i ovenfor
nevnte B‐rundskriv. Generelt oppfordres det til å finne praktiske og håndterbare løsninger
for gjennomføringen av psykologens rett til veiledning.
OSLO KOMMUNE
Det er per beretningstidspunkt 116 medlemmer ansatt i Oslo kommune, hvorav 96 som hovedarbeidsforhold.
Herav vel 20 psykologer tilsatt i PPT, og ca 15 i Barne- og familieetaten (barnevern er for Oslos del ikke er
overført til staten). Det er nå over 50 psykologer knyttet til bydelene. Psykologforeningen har egen
Hovedavtale og egen Hovedtariffavtale med Oslo kommune samt særavtale for PPT.
Forhandlingsordningen i Oslo har ikke blitt endret slik det har skjedd med forhandlingsordningen i KS.
I Oslo kommune forhandles det først mellom de sentrale parter om sentrale tillegg på lønnstabellen
(Oslo kommune har beholdt en egen lønnstabell, som har en annen nummerering enn den statlige
tabellen), deretter om fordeling av eventuell lokal pott. De sentrale forhandlingene ivaretas av
sekretariatet via Akademikerne‐kommune, mens lokale tillitsvalgte ivaretar de lokale forhandlingene.

Hovedoppgjør 2014
Årsrammen for oppgjøret i Oslo kommune ble ca. 3,3 %. Det ble gitt 1,89 % generelt tillegg (minimum
kr 6 500) fra 1. mai og det ble satt av 0,63 % til justeringsforhandlinger fra 1. mai. I tillegg ble det satt
av en pott til individuelle forhandlinger på 1,20 % med virkning fra 1. juli.
Mellomoppgjør 2015
Årsrammen for oppgjøret i Oslo kommune ble ca. 2,7 %. Det ble gitt 1,7 % generelt tillegg (minimum
kr 6 500) fra 1. mai
Hovedoppgjør 2016
Årsrammen for oppgjøret i Oslo kommune ble ca. 2,4 %. Det ble gitt 2,0 % generelt tillegg fra 1. mai,
og det ble satt av 0,35 % til justeringsforhandlinger som også gis virkning fra 1. mai.
Psykologforeningen har de siste årene gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmer i Oslo
kommune. Undersøkelsene er gjennomført i januar. Sammenlignet med KS ser vi at
gjennomsnittslønn ligger lavere i Oslo, sammenlignet med helseforetak ligger psykologlønnen
høyere, mens spesialistlønnen henger langt etter. For psykologer var gjennomsnittslønn før
oppgjøret i 2015 kr 532 000, mot 538 000 i KS og 510 000 i helseforetak. For spesialister var
snittlønnen på samme tid 646 000 mot 671 000 i KS og 698 000 i helseforetak.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke
Tariffområdet Virke innbefatter privateide ideelle institusjoner med driftskontrakter med det offentlige. Det er
vesentlig privateide rusbehandlingsinstitusjoner som for eksempel Bergensklinikkene, Borgestadklinikken, Blå
Kors,- samt Kirkens familievern, Diakonhjemmets sykehus og institusjoner eid av Sanitetskvinnene,
KFUM/KFUK, Alternativ til vold, Hospitalet Betanien og Kirkens bymisjon. Ca 630 psykologer omfattes av
overenskomstene innen Virke.

Hovedoppgjør 2014
I virksomheter hvor lønnsdannelsen kun skjer lokalt for Psykologforeningens medlemmer ble
forhandlinger gjennomført innen 1. oktober 2014. Ettersom dette er lokale forhandlinger finnes
ingen sentral ramme for oppgjøret.
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For de virksomhetene som har sentral lønnsdannelse ble oppgjøret avtalt innen en ramme på om lag
tilsvarende nivå som i offentlig sektor, dvs. en ramme på ca. 3,3 %.
Mellomoppgjør 2015
I virksomheter hvor lønnsdannelsen kun skjer lokalt for Psykologforeningens medlemmer ble
forhandlinger gjennomført innen 1. oktober 2015. Ettersom dette er lokale forhandlinger finnes
ingen sentral ramme for oppgjøret.
For de virksomhetene som har sentral lønnsdannelse innen Virke/HUK ble oppgjøret avtalt innen en
ramme på om lag tilsvarende nivå som i offentlig sektor, dvs på 2,7%.
Hovedoppgjør 2016
På beretningstidspunktet har Psykologforeningen brutt forhandlingene med Virke, og oppgjøret skal
til mekling. Hovedårsaken er uenighet om arbeidsgiver skal ha styringsrett på endring av
tjenestepensjonsordning fra ytelsespensjon tilsvarende offentlig ansatt til ny hybridpensjonsordning i
Virke.

PRIVATPRAKSIS ‐ AVTALESPESIALISTER
• I 1974 ble ordning med refusjon fra Folketrygden for behandling hos privatpraktiserende spesialister i
klinisk psykologi innført.. I 1979 drev 30 psykologer heltidspraksis • 1980 og 90 tallet betydelig vekst i antall
privatpraktiserende. 1996: 300 på heltid og 404 på deltid. • i 1984 fikk fylkeskommunene ansvaret for ”kliniske
psykologtjenester utenfor institusjon” og finansieringen ble to‐delt: Fylkeskommunale avtaler og driftstilskudd
+ aktivitetsbasert refusjon fra trygden etter takstsystemet. Det ble etter dette to typer privatpraksis: med og
uten fylkeskommunalt driftstilskudd og såkalt ”avtaleløs praksis” økte betydelig.
• For å begrense veksten av psykologer i ”avtaleløs praksis” innførte staten fra 1.1.1993 (med virkning
fra 10.10.1992) en stopp i rett til trygderefusjon for nye psykologer, Det ble ikke lenger automatisk rett
til refusjon fra trygden for spesialister. På dette tidspunktet drev 71 psykologer en heltids privat praksis
og 32 deltid med driftsavtale =sum 103. Uten driftsavtale hadde 155 psykologer praksis på heltid og
338 på deltid = sum 493, totalt ca 280 årsverk klientarbeid i 1992. • I St.meld.nr. 25 (1996‐97) ble
avtalespesialister beskrevet som en av de tre ”søylene” i behandlingstilbudet, og for første gang offisielt
beskrevet som en del av ”den offentlige helsetjenesten”…: det vil ofte være hensiktsmessig å henvise pasienter
som trenger mer intensiv psykoterapi over tid til privatpraktiserende spesialister., …som i størst mulig grad bør
integreres i det offentlige behandlingstilbudet”. • Fra 1.7.1998 innførte staten stopp i trygderefusjon for
psykologer som ikke hadde driftsavtale med en fylkeskommune (Ot prp 47 96‐97). Et tilskudd som en del av
omleggingen i 1998, arbeidet frem bl.a. av Psykologforeningen, førte til inngåelse av 300 nye årsverk
driftstilskudd. Mange psykologer fikk endret delpraksiser til hele. •Ved opprettelse av Regionale Helseforetak
(RHF) i 2002 ble driftstilskuddsavtalene og rammeavtalen for drift overført fra fylkeskommunene og KS, til
RHF’ene • Avtale‐ og finansieringssystemet for privatpraktiserende er etter reformen i 1998 berørt i offentlige
utredninger: NOU 2003:1 ”Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten” (Hagenutvalget), og i
NOU 2005 ”Fra stykkevis til helt” (Wisløff‐utvalget), i tillegg til tre utredninger fra Sintef‐helse (2005) og
fra Helse‐Øst (2004), samt i rapport fra Sosial‐ og helsedirektoratet til HOD 21.06.06, fortrolig frem til
13.10.06; ”De privatpraktiserende spesialistene i psykisk helsevern. En integrert del av samlet
tjenestetilbud? Fremtidige utfordringer”. • Oktober 2006 iverksatte staten ved HOD et arbeid for å
”sikre oversikt og kontroll med pasientbehandlingen hos avtalespesialister» og behandling til prioriterte
pasient‐grupper. Jfr også Nasjonal Helseplan (2007‐2010). Psykologforeningen leverte en ”motmelding”
til Sosial‐ og helsedirektoratets rapport av 21.06.06. • 2008: Helse‐ og sosialdepartementet overtar
takstforhandlingene fra Administrasjonsdepartementet. • 2009‐2013. Dep ønsker endring av rammevilkårene
slik at samme aktør skal stå for all finansiering og alle avtaler for avtalespesialister. Dvs at også takstsystemet
ønskes overført til RHF’ene. Dep har tatt dette opp med Psykologforeningen med jevne mellomrom men
dept.’s arbeid med endringer av rammevilkårene har per beretningstidspunkt liten fremdrift.
• Per 2016 består privatpraksisfeltet av omlag 430 årsverk driftstilskudd, fordelt på 550 avtaler/personer. Det
har ikke vært nevneverdig utvikling og nyopprettinger av driftstilskudd siden 1998, noe som er svært
bekymringsfullt og i realiteten en reduksjon av tilbudet relativt sett til befolkningsøkningen.
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Avtalespesialistordningen er regulert i en Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og
Psykologforeningen som også gir økonomi til ordningen i form av et driftstilskudd per praksis. Staten
er en del av ordningen gjennom finansieringen av behandlingstimene m.m, de såkalte
refusjonstakstene. Takstene forhandles årlig mellom staten ved Helsedep. og Finansdep., og
Psykologforeningen. Det er derfor et trepartssamarbeid som ligger til grunn for
avtalespesialistordningen.
Foreningens utgir en veileder for avtalespesialister i drift av praksis og bruk av takstsystemet. Denne
er revidert i 2016 og sendt ut til avtalespesialister som er registrert i foreningens medlemsregister
Psykologforeningen har i landsmøteperioden hatt en "dialogprosess" med Helsedepartementet, de
regionale helseforetak og Legeforeningen om utvikling av avtalespesialistordningen. Dette etter
initiativ fra Helseministeren basert på regjeringserklæringen som sier at avtalespesialistene skal
brukes mer. Det har vært et mål å bevare de kvalititeter som allerede ligger i ordningen, men
samtidig sørge for "modernisering" på enkelte områder. Helseministerens utgangspunkt er at
avtalepraksis er desentralisert og effektiv spesialisthelsetjeneste, som pasientene ønsker og er
fornøyd med.
Som en del av "dialogprosessen" er det per januar 2016 forhandlet ny rammeavtale for privat
psykologpraksis, samt avtalt en mal for samarbeidsavtaler mellom helseforetak og avtalespesialister.
Det er også innført krav om kopling til Helsenett for sikker samhandling med andre helseaktører.
Etter mange års krav om økonomisk kompensasjon for oppkopling til Helsenett fikk vi dette
gjennomført i år med en kompensasjonsgrad fra 50-70%, og årlige utbetalinger fremover. Alle
endringer må ses i sammenheng med et felles arbeid for å styrke avtalespesialistordningen og utvide
antall hjemler. Dette har vi forventninger til i kommende landsmøteperiode. Vi mener at endringene
i rammeverket er et godt grunnlag for en utvidelse av ordningen. Regionale prosesser for å øke antall
driftsavtaler er i gang i både Helse Sør-Øst og i Helse Vest RHF. Psykologforeningen bidrar inn i dette
arbeidet gjennom de regionale samarbeidsutvalgene for avtalespesialister.
I den nye rammeavtalen fra januar 2016 er aldersgrensen for avtalepraksis økt fra 70 til 72 år, med
fortsatt mulighet til å søke om forlengelse av driftsavtalen etter dette. Rammeavtalen åpner for at
det kan/skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialistene og helseforetak. Avtalespesialister
samarbeider godt med lokale helseforetak. Det har likevel vært et ønske at rammene for dette
samarbeidet skulle tydeliggjøres. Samarbeidsavtaler kan også inngås med flere avtalespesialister
innenfor en gruppepraksis eller praksisfellesskap. Det er i tillegg avtalt å styrke samarbeidet mellom
avtalespesialister og kommunenes helse- og omsorgstjeneste, sosialtjeneste, kommunepsykologer og
fastleger. Ny rammeavtale med Psykologforeningens kommentarer er sendt til medlemmer med
driftsavtale, og finnes på nettsidene.
Som en del av "dialogprosessen" og Helseministerens initiativ fikk Helsedirektoratet i 2015 i oppdrag
å lage et pilotprosjekt med tildeling av pasient- og brukerrettigheter i avtalepraksis. Det er ønskelig at
pasienter som henvises til avtalespesialister skal ha samme juridiske pasient- og brukerrettigheter
som pasienter i den øvrige delen av spesialisthelsetjenesten. Det er uklart om og når prosjektet kan
gjennomføres.
Aldersgrensen for automatisk bortfall av autorisasjon ble 1. juli 2015 endret fra 75 til 80 år. Når
autorisasjonen bortfaller ved fylte 80 år, kan psykologen søke om fortsatt lisens for å utøve
psykologvirksomhet.
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Tall fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at avtalespesialister innen psykisk helsevern yter en firedel
av total polikliniske aktiviteten. Dette er nå noe lavere prosentandel enn tidligere og skyldes
oppbygging av offentlig poliklinisk helsetjeneste mens avtalepraksis ikke har økt i omfang.
Departementet beskriver den høye aktiviteten og vurderinger av at avtalespesialistordningen innehar
kvaliteter som desentralisering ved lokalt plasserte avtalepraksiser.
Muligheten for å kunne få behandling mer diskret og ”anonymt” beskriver departementet som viktig
for mange. Dessuten sies at det er et gode at det innenfor den offentlig finansierte helsetjenesten
finnes en plattform der spesialister kan utvise entreprenørskap og faglighet. Departementet sammen
med Psykologforeningen legger til grunn at det også etter "dialogprosessen" skal være et nasjonalt
tariffsystem (nasjonale takster) på tvers av RHF’ene.
Forhandlinger om nivåer på takster og driftstilskudd.
Det føres årlige forhandlinger per 1.juli med Staten, representert ved Helse og Sosial‐departementet,
Finansdepartementet, NAV og de regionale helseforetakene (RHF) om takster og driftstilskudd for
privatpraksis. Forhandlingsutvalget for privatpraktiserende psykologer som fører forhandlingene på
vegne av Psykologforeningen ledes av visepresident Rune Frøyland, og består i tillegg av
avtalespesialistene Grete Schau, Hilde Medgard og Knut Follesø samt fra sekretariatet
spesialrådgiverne Heidi Roald og Julius Okkenhaug.
Inntektsutviklingen for avtalespesialister de siste landsmøteperiodene har fulgt norsk snitt men vært
svakere enn for psykologspesialister i sykehusene. Over tid har dette ført til at det per i dag ikke er
økonomisk sett mer gunstig å være privatpraktiserende avtalespesialist enn det er å være offentlig
ansatt psykologspesialist. Den økonomiske stimuleringen til å opprettholde et alternativt
supplerende terapitilbud er dermed ikke lenger tilstede. Dette er bekymringsfullt.
Samarbeidsutvalg er avtalt mellom hver helseregion og Psykologforeningens regionale tillitsvalgte.
Psykologforeningen har samling for representanter i samarbeidsutvalgene i Oslo en gang i året.
Psykologforeningen har fast tid for gjennomgang av viktige temaer ved drift av privatpraksis på alle
årsmøter/konferanser som Forening for Privatpraktiserende Psykologer (tidligere Interessegruppen
for Selvstendig praktiserende psykologer) holder.

Studentlønn

Sekretariatet har en 20% stilling dedikert til arbeid med studentlønn. Psykologstudenter i offentlige
jobber (pleie‐, miljøarbeid) får ikke alltid lønnsmessig anerkjennelse for kunnskap som er ervervet
underveis i studiet. Dette ettersom de ikke får formell utdanningsgrad før endt studium. Det er fokus
på å hjelpe studentene med argumentasjon og strategier for å få lønn tilsvarende høyskolegruppene
etter gjennomført 3 års profesjonsstudium. Dette har også vært forsøkt innarbeidet i avtaler med
helseforetakene, men dette har det vært vanskelig å få til. Foreløpig er det bare 6 helseforetak som
har innarbeidet lønnsregulering for studenter, men enkelte helseforetak har i stedet laget
administrative rutiner på egenhånd som sikrer en slik lønnsutvikling for studentene.
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Studentpolitisk utvalg (SPU)
Beretning 2013-2016
Mandat
Studentpolitisk utvalg (SPU) har som
hovedformål å fremme psykologstudenters
interesser på lokalt og nasjonalt nivå, samt
internt i foreningen. Leder og nestleder i SPU
møter fast i sentralstyret.
Utvalget består av to studentrepresentanter
fra profesjons-studiet i psykologi fra hvert
universitet i Norge, samt to representanter for
norske studenter som studerer psykologi i
utlandet.
Sammen er vi tillitsvalgte for over 1400
studentmedlemmer. SPU arbeider med ulike
sentrale problemstillinger som angår
psykologstudenter.
Videre tjener utvalget som informasjonskanal
mellom foreningen og studentene. Les mer
om utvalgets formål og arbeid på Norsk
psykologforenings hjemmesider,
http://www.psykologforeningen.no/medlem/
studentsiden
Retningslinjer for SPU
1. Studentpolitisk utvalg (SPU) er et fast
utvalg som møter minst fire ganger i året.
2. SPU består av to studenter fra hvert av de
fire universitetene i Norge, samt to
utenlandsstudenter som er i et studium
som kan lede fram til autorisasjon som
psykolog i Norge. Alle SPU-representanter
må være studentmedlemmer i NPF.
3. Sentralstyret oppnevner
studentrepresentanter til SPU etter
anbefaling fra de ulike lærestedene.
Anbefalingen innebærer valg blant NPFs
studentmedlemmer på lærestedet. SPUrepresentanter oppnevnes for tre år. Når
SPU skal ha ny utenlandsrepresentant,
skjer dette ved at SPU i samarbeid med
avtroppende utenlandsrepresentant
anbefaler en ny kandidat til Sentralstyret. I

tillegg utlyses vervet på sosiale medier der
alle som kvalifiserer kan søke.
4. SPU konstituerer seg hvert år på første
møte. Leder og nestleder møter i
Sentralstyret, leder med tale-, forslags- og
stemmerett, nestleder har tale- og
forslagsrett, og er leders personlige
vararepresentant.
Medlemmer
Utvalget har rullerende opptak og følgelig
jevnlige utskiftninger. Ved inngangen til
landsmøtet 2016 er sammensetningen i SPU:
• Rikke Pauline Sandvik (leder, Tromsø)
• Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen
(nestleder, Tromsø)
• Erling Elias Ekelund
(Kommunikasjonsansvarlig, Trondheim)
• Marthe Sandbugt Pettersen
(Lønnsansvarlig, Trondheim)
• Hannah Kollsete (Member representative
EFPSA, utenlandsrepresentant)
• Sahana Sriskandarajah (Vice-member
representative EFPSA, Oslo)
• Thilip Thangarasa (Oslo)
• Simen Marenius Ekelund (Bloggansvarlig og
verveansvarlig, Bergen)
• Kine Hansen (Bergen)
Situasjon/status
• De siste tre årene har utvalget særlig
vektet synlighet av utvalg og NPF blant
studenter.
• Det jobbes kontinuerlig med rekruttering
av nye medlemmer.

59

• Arbeid med studentenes
profesjonsbevissthet og -identitet.

• Vi har engasjert oss i å fylle en studentplass
i NPP som har stått tom over tid.

• Jobbet med lønnsvilkår for studenter i
fagrelevant arbeid ved siden av studiet.

• Vi har opprettet en facebookgruppe
(Psykologstudent) på vegne av foreningen
for studentmedlemmene.

• Årlig deltatt på møter, holdt innlegg og
bidratt i kunnskapsoverføring i særlig to
europeiske forum: European Federation of
Psychology Students Associations (EFPSA)
og SAKS (Samarbeidskomite i Norden for
studentlederne av studentseksjoner i
Psykolgoforeninger).
• Vi har jobbet med å ha en god
kommunikasjon mellom representanter på
lærersted og aktuelt lokallag. Vi
gjennomfører jevnlig stands på
studiestedene, møter studenter, sprer
informasjon på epostlister og sosiale
medier. hvor vi fokuserer på å formidle
foreningens arbeid og drive med verving.
• Utvalget hjelper foreningen årlig med å
fremme årets satsningsområde.
Aktiviteter/ Resultater
• Stadig økende rekruttering til foreningen.
Vi har tre år bak oss med ververekorder på
universitetene.
• Det har blitt utført flere vellykkede
studentarrangementer med Danske Bank
som medarrangør.
• Vi har gjennomført en rekke
arrangementer ved studiestedene hvor
SPU har stått som ene- eller medarrangør.
Ofte har vi samarbeidet med
lokalavdelingene om dette.

• Jevnlig oppfordret foreningen til å gjøre
studentmedlemsskapet mer lukrativt.
Forhandlingsavdelingen har
fremforhandlet gode avtaler hos Danske
Bank og Storebrand. Det har også blitt
produsert vervemateriell som passer godt
inn i en studenthverdag (merketusjer,
bærenett, reflekser m.m.).
• Fortsatt arbeidet med å publisere artikler
for studentene på bloggplattformen vår
• Arrangert lønnsworkshop for
avgangsstudenter så de er klare til sine
første lønnsforhandlinger.
• Arbeidet med oppdatering av
studentnettsiden.
• Utviklet pamfletter om diverse temaer til
studentene.
• Arrangert og gjennomført en
bloggkonkurranse, der engasjerte
psykologstudenter har sendt inn tekster til
foreningens studentblogg.
• Antall psykologistudenter i utlandet har økt
betraktelig de siste årene, og utvalget har
med dette fått en ekstra
utenlandsrepresentant i utvalget.
• Det arrangeres årlige temakvelder med
foredrag/workshops for studenter der de
får faglig påfyll.
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Yngre psykologers utvalg (YPU) Beretning 2013-2016
Mandat
YPU har som særlig oppgave å arbeide for
ikke-spesialistenes interesser ved å:

Situasjon/status
Utvalget har i perioden arbeidet med følgende
saksområder:

•

Øke yngre psykologers bevissthet om egen
kompetanse og verdi

•

Fremme yngre psykologers sosiale,
kollegiale og økonomiske interesser

•

Fremme helsepolitiske spørsmål som
berører yngre psykologers forhold

•

Bedre yngre psykologers opplevelse av
tilhørighet og tilgjengelighet til foreningen

•

Fremme at foreningen oppleves som
ivaretagende i overgangen fra student til
rollen som

•

psykolog

•

•

Fremme kreativitet i yrkesvalg blant yngre
psykologer

Innlegg i Tidsskriftet om arbeidsbelastning
hos yngre psykologer (nr. 4, 2014)

•

•

Medvirke til høy faglig og yrkesetisk
standard blant yngre psykologer

Spørreundersøkelse om arbeidsmarked
for yngre psykologer

•

Tall fra spørreundersøkelsen presentert
for LAU (23.03.2015)

•

Innlegg i Tidsskriftet med resultater fra
spørreundersøkelsen (nr. 7, 2016)

•

Utarbeidelse av informasjon på
hjemmesiden om rett til veiledning for
ansatte i kommuner og fylkeskommuner

•

Innlegg til Psykologforeningen om
bekymringer rundt ny spesialistordning og
viktigheten av riktig informasjon om ny
spesialistordning på nettsidene
(18.10.2014 og 23.11.2015)

•

Sosiale treff og kveldsseminarer med
fokus på utvidelse av psykologrollen

•

Hyppigere kontakt og besøk til
lokalavdelingene, med presentasjon av
YPU

•

Besvart eller videreformidlet eposthenvendelser fra medlemmer

•

Synliggjøring av YPU gjennom hjemmeside
og Facebook

•

Jevnlig kontakt og dialog med
Spesialitetsrådet, LAU og SPU

Medlemmer
•

Henriette Linnea Alsaker (2013 – , leder
2013 – )

•

Ingrid Kristine Tvedten (2014 – )

•

Ingvill P. Øvsthus (2014 - )

•

Ingvild K. Moen (2016 – )

•

Frederik Skoe (2016 – )

•

Steinar Apeland (2016 – )

•

Jørgen Edwin Westgren (2016 – )

•

Connie Davik (2016 – )

•

Per Martin Løken (2013 – 2016,nestleder
2013 – 2016)

•

Tonje Berger (2009 – 2016)

•

Tor Ivar Hansen (2011 – 2016)

•

Martin Aker (2014 – 2016)

•

Marianne Vatne (2011 – 2015)

•

Svanhild T. Svorkås (2013 – 2015)

•

Ellen Skilhagen (2012 – 2014)

•

Elin Stenmo Tobiassen (2012 – 2014)

•
•
•
•
•

Ny spesialistordning
Arbeidsmarked for yngre psykologer
Arbeidsbelastning blant psykologer
Yngre psykologer i kommunen
Synliggjøring av YPU

Resultater
Utvalget har i perioden produsert følgende
resultater:
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Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalget (KU) skal sørge for at Norsk
psykologforening kontinuerlig arbeider med
utvikling av god psykologfaglig tenkning og
praksis. Dette innebærer et aktivt forhold til
lovregulering og kunnskaper som påvirker
psykologers arbeidsområder og oppgaver.
Utvalget kan ta initiativ til og etter
Sentralstyrets vedtak, igangsette
undersøkelser og utredningsarbeid som leder
frem til forslag om standarder, veiledere og
prosjekter.
Kvalitetsutvalget hadde i landsmøteperioden
totalt 10 møter: 4 i 2014, 3 i 2015, 4 møter i
2016.

Aktuelle prioriterte oppgaver i perioden
•

Arbeide med gjennomføringen av
handlingsplan for implementering av
prinsipperklæringen om evidensbasert
praksis

•

Arbeide for å kvalitetssikre og
videreutvikle faglige retningslinjer,
veiledere og prioriteringsforskrifter

•

Innspill Nasjonal sykehusplan,

•

Innspill til aktuelle fortløpende tema
som foreningen har arbeidet med bla.a.
pakkeforløp, medisinfrie tilbud,
barnløftet og psykologers rolle i
barnevern.

•

Systematisere og formidle informasjon
om hva som utgjør godt psykologfag,
særlig belyst ved kvalitetsutfordringer i
psykisk helsevern.

Oppgaver for kvalitetsutvalget
landsmøteperiode 2014-2016
Overordnet oppgave
•

Arbeide for høy faglig standard i
psykologisk yrkesutøvelse, til beste for
klienter og brukere

•

Ha medansvar for at Norsk
psykologforening løpende arbeider
med utvikling av god psykologfaglig
tenkning og praksis

Løpende oppgaver i landsmøteperioden
•

Arbeide for å styrke psykologers
kunnskap om metoder i
kvalitetsutviklingsarbeid

•

Bidra til utvikling av gode faglige
rammebetingelser for psykologers
yrkesutøvelse

•

Arbeide for at oppdatert fagkunnskap
er lett tilgjengelig for psykologer

•

Arbeide for psykologers utvikling av
evidensbasert praksis

•

Arbeide for at psykologers grunn-,
videre- og etterutdanning holder høy
kvalitet

Resultater i landsmøteperioden
• Bidratt til en ulike høringsuttalelser fra
Psykologforeningen i
landsmøteperioden
•

Bidratt til innspill NOU 2014:12
Prioriteringer i helsetjenesten

•

Bidratt som rådgivere på ulike områder
av foreningens kvalitetsarbeid.

•

Bidratt med innspill til pågående
policynotat forskningspolitikk.

•

Orientering til Sentralstyret:
Kvalitetsutfordringer i psykisk
helsevern: Noen profesjonspolitiske
arbeidsoppgaver.

Medlemmer
• Birgit Aanderaa (leder)
• Jan Skjerve
• Trine Waaktaar
• Håkon Ruud
• Lars Conrad Moe
• Mats Larsen
• Tage Wester
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Menneskerettighetsutvalget (MRU)
Mandat
Menneskerettighetsutvalget har som formål å
styrke forholdet mellom menneskerettigheter
- slik disse kommer til uttrykk i Internasjonale
konvensjoner (FNs og de regionale) og
psykologisk kunnskap og virksomhet.
Utvalget har i perioden arbeidet med følgende
saker:
• Styrking av menneskerettighetsundervisning for psykologer
• Forbedring av informasjon om utvalget på
NPFs hjemmeside; media-uttalelser/
skriftlige (kronikker og innlegg) vedrørende
psykologer og etikk, asylsøkende barn og
deres rettigheter/helse
• Trandum utlendingsenhet
• Tvang i psykisk helsevern
• Kartlegging av asylsøkeres helse, papirløse
asylsøkere
• Høringsuttalelser
• Deltakelse i NGO-Forum for
Menneskerettigheter i forbindelse
alternative rapporter til CERD; CRPD; BK;
CAT; Menneskerettighetsrådet (UPR);
• Samarbeid med NGO-Forum om innspill
vedrørende statlig rapportering til FNs
traktatorganer (komiteer) og
Menneskerettighetsråd
• Samarbeid med lege- og advokatforeningenes menneskerettighetsutvalg
om situasjon på Trandum - politiets
utlendingsenhet
• Oppfølging av etablering av nasjonalt
menneskerettighetsinstitusjon i Norge,
blant annet i Stortingets presidentskap;
• Deltatt/bidratt i seminarer om tvang i
norsk psykiatri, både seminarer arrangert
av andre og i internseminar i NPF;
• Samarbeid vedrørende etablering av
forebyggende enhet vedrørende tortur hos
Sivilombudsmannen (følge av norsk
ratifisering av tilleggsprotokollen for FNs
torturkonvensjon, OPCAT)

• Utvikling av «task-force» om
menneskerettigheter i EFPA og arbeid med
«model code of ethics» i samarbeid med
EFPAs Board of ethics
• Initiativ vedrørende felles protest om
deltakelse i sentrale seminarer av APAs
tidligere etiske direktør ved ECP i Milano,
2015
• Innspill til Hofmann-gruppens arbeid;
drøfting og vurdering av konsekvenser av
Hofmann-rapporten med sikte på
menneskerettighetsutvalgets arbeid.
Utvalget har i perioden hatt 10 møter og en
regelmessig kontakt telefonisk og skriftlig.
Deler av utvalget har i tillegg møttes for å
arbeide med spesialtemaer (rapportering,
Trandum, EFPA, og liknende)
Medlemmer
• Nora Sveaass (leder)
• Karl Eldar Evang
• Reidar Hjerman
• Jorun Gran
• Tonje Husum
• Kerstin Søderstrøm
Resultat
• Bidrag i alternative rapporter til
Rasediskrimineringskomiteen; til CRPD
vedrørende rettigheter til personer med
nedsatt funksjonsevne; Barnekomiteen;
UPR rapport til Menneskerettighetsrådet
og aktiv deltakelse i
Menneskerettighetsrådet i Geneve.
Medlemskap i gruppe som skriver
alternativ rapport vedr Norges høring om
Torturkonvensjonen.
• Høringsuttalelse vedrørende Endringer i
Utledningsloven, Innstramninger II, Snr,
15/85555
• Deltakelse på arrangementer vedrørende
tvang i psykiatri: Rettspolitisk forening;
TOPP møtet om psykisk helse i regi av
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse; medarrangør for den
8. konferansen om Tvang, etikk &
menneskerettigheter på Hamar for NPF;
deltakelse i Helsedirektoratets
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arbeidsgruppe om tvang i de psykiske
helsetjenester.
• Medlem av Rådet i den
Torturforebyggende enheten ved
Sivilombudsmannens kontor
• Deltakelse RESTORE, faggruppe etablert for
å styrke psykologisk behandling /
rehabilitering av mennesker utsatt for
tortur, bosatt i Norge
• En rekke kronikker, avisinnlegg og
radiointervjuer.1

• Medlem i EFPAs Task-force for etikk
• Bidratt til Hofmann-rapporten gjennom
intervju og skriftlige innspill
• Regelmessig kontakt med Helsesenteret for
papirløse
• Fremmet forslag om ny organisering av
Menneskerettighetsutvalget som eget
utvalg valgt av Landsmøte. Dette ble
fremmet på NPFs lederkonferanse i juni
2016.

• Innlegg i TNPF om psykologer og
engasjement for flyktninger og andre
menneskerettighets-relaterte temaer. 2
• Rapport vedrørende situasjonen på
Trandum utledningsenhet (ligger på NPFs
nettsider)
• Presentasjoner ved ulike konferanser om
betydningen av psykologer og etikk, særlig i
forbindelse med torturforbudet (ECP,
2015)
• Foredrag på Universitetet i Oslo om
Hofmann rapporten
• Utarbeidet dokument om «Lessons
learned» av Hofmann rapporten
• Samarbeid med EFPA om utvikling av policy
document for task-force - og innarbeiding
av menneskerettigheter i EFPAs etiske
modell kode

1

− Syse, Husum, Pedersen og Aasland; Etikk - og
bruk av tvang
− Hva gjør du hvis en person truer med å skade
seg selv eller andre - og ikke ønsker hjelp?
Dagens Medisin 14/2014
− Evang, Hjermann og Gran; Kronikk publisert i
Aftenposten 9. desember om helsehjelp og
forholdene for barn Trandum
Utlendingsinternat.
− Sveaass (2015) Avslørende rapport om
psykologer (Aftenposten)
− Sveaass (2014) Norge må ha en nasjonal plan
(Aftenposten)
− Sveaass & Evang (2015) diverse NRK innslag,
nettavis og Klassekampen

− Sveaass & Lie (2015) om helsekartlegging
(Aftenposten)
− Sveaass og flere om barn i mottak/Trandum
etc.
− Og en del flere……
2

I TNPF

− Søderstrøm, K. «Håpets tog» (om barn på
flukt)Tidsskrift for Norsk psykologforening
− Bjørgen, Norvol; Husum (Kronikk. Vol 52,
nummer 12, 2015, side 1076-1079).
− «Hvordan forebygge tvang?»
− Sveaass & Evang (2015) Vi reiser oss…..
− Og noen flere….
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Testpolitisk utvalg (TPU)
Testpolitisk utvalg er et faglig ekspertråd i
saker som primært omhandler
psykologiske tester og
kartleggingsverktøy. Det oppnevnes av og
rapporterer til Sentralstyret.
Medlemmene i TPU er psykologer som har
spisskompetanse på psykologiske tester
og kartleggingsverktøy og forhold som
hører inn under dette feltet. Utvalget
dekker testkompetanse innen ulike
fagområder. Administrasjonen i Norsk
psykologforening stiller sekretær til
utvalget.
TPU har følgende oppgaver:
1. Gi sentralstyret råd i saker innenfor sitt
ekspertiseområde
2. Forberede og spille inn saker av
prinsipiell betydning eller som TPU
vurderer som nødvendige å bringe inn
for foreningens politiske ledelse.
3. Innenfor foreningens politiske og
administrative rammer, fungere som
faglige eksperter i arbeid med
testrelaterte saker.
Sentralstyret oppnevnte den 6. februar
2014 et nytt testpolitisk utvalg for
landsmøte-perioden med følgende
medlemmer:
• Jens Egeland (leder)
• Charity van Delft
• Hallvard Føllesdal
• Arne Holen
• Sturla Helland
• Else-Marie Løberg
• Dag Øyvind Engen Nilsen
Else-Marie Løberg måtte trekke seg fra
utvalget. Hun ble ikke erstattet.
Testpolitisk utvalg hadde per 31. august
2016 avholdt 9 møter: fire møter i 2014,
tre møter i 2015, og 2 møter i 2016.
Ytterligere to møter er planlagt for
september og desember 2016.

Landsmøteperioden har vært preget av få,
men krevende oppgaver som over lang tid
har vært arbeidskrevende:
Kompetansekrav for testbruk i
utdanningssektoren.
Psykologforeningen har i mange år gjort et
omfattende arbeid med å godkjenne ikkepsykologer som kompetente testbrukere.
Dette gjelder særlig WISC og WPSSI
testene. Rettighetshaver Pearson har, ikke
uten en viss grad av skepsis, lagt til grunn
psykolog-foreningens anbefalinger og
solgt lisenser til de foreningen har
godkjent. Imidlertid ble dette arbeidet for
ressurskrevende til at psykologforeningen
kunne ha ansvaret for dette alene.
Opphøret av ordningen ble meddelt
utdanningsdirektoratet 13. sept. 2011.
Basert på International Test Commission
(ITC) internasjonale retningslinjer for bruk
av tester (vedtatt av Norsk
psykologforening, 2000), og EFPAs
«Performance Requirements, Cnotext
definitions and Knowledge & Skill
specifica-tions for the three levels of test
user qualifica-tion – version date 24-42011» utarbeidet utvalget i samarbeid
med utdannings-forbundet
kompetansekrav for bruk av tester til å
vurdere læreforutsetninger i en
opplæringskontekst. Disse ble godkjent av
sentralstyrets arbeidsutvalg den 3.
september 2013, etterfulgt av mindre
endringer godkjent av sentralstyrets
arbeidsutvalg den 10. november 2015.
Samfunnsviterne sluttet seg til
kompetansekravene i 2015.
Pearson har lagt til grunn disse
kompetansekravene som grunnlag for å
godkjenne personell som ikke er
psykologer til bruk av WISC og WPSSI. De
har invitert universitetene i Oslo, Bergen,
Trondheim og Tromsø til å utvikle
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etterutdanningsprogram basert på
kompetansekravene slik at personell som
ønsker å tilegne seg testkompetanse for å
vurdere læreforutsetninger kan gjøre
dette. Utvalget har bistått Pearson med å
samsvarsvurdere disse utdanningsprogrammene opp mot kompetansekravene.
Testpolitisk utvalg er meget tilfreds med
at spørsmålet om godkjenning av ikkepsykologer til å bruke Wechslertester nå
er løst og anser ordningen som et godt
grep for å sikre høy testkompetanse for
fremtidige bruk i utdanningssektoren.
Utvalget ser kompetansekravene som et
godt utgangspunkt for å sikre
testkompetanse ved bruk av andre tester
og kartleggingsverktøy.
Oppbevaring av testmateriell
Utvalget har utarbeidet nye anbefalinger
om oppbevaring og utlevering av
testmateriell, i tråd med helse- og
omsorgsdepartementets redegjørelse for
gjeldende rett. Disse ble publisert på
psykologforeningens nettside 23.
november 2015.

Kvalitetssikring av bruk av tester
Utvalget har i landsmøteperioden arbeidet
med spørsmål knyttet til bruk av
uautoriserte og ulienserte versjoner av
ulike tester og kartleggingsverktøy, og har
forfattet en artikkel som etterlyser at
myndighetene i større grad tar ansvar at
tester som bruke er kvalitetssikret. Denne
ble publisert på nettsidene til
Psykologforeningen i februar 2015 og
brukt som utgangspunkt for en
bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet. Til tross for gjentatte
henvendelser har helsedirektoratet
konkludert med at de ikke skal ha en
godkjenningsrolle når det gjelder bruk av
tester i helsevesenet.
Utover dette har testpolitisk utvalg
forløpende behandlet andre testrelaterte
saker og forespørsler som har kommet inn
til sekretariatet. Testpolitisk utvalg har
også samarbeidet med testforlagene
Hogrefe og Pearson.

Spørsmålet om oppbevaring at
testmateriell har vært uavklart i mange år.
Utvalget er godt fornøyd med at man nå
har fått avklart dette.
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Forskningspolitisk utvalg
Mandat
Forskningspolitisk utvalg (FPU) er et
konsultativt utvalg under Sentralstyret
(SST). FPU utreder saker som ligger
innenfor utvalgets område og komme med
tilrådninger både med hensyn til
prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak.
Utvalget skal selv ta initiativ til å bringe
fram for SST saker som er av
forskningspolitisk betydning for
foreningen.
FPU skal fremme forslag av
forskningspolitisk karakter til Norsk
psykologforenings handlingsprogram og
sikre at Norsk psykologforening er à jour
med hensyn til informasjon av
forskningspolitisk betydning.

Resultater
•

Norsk Psykologikongress i 2014:
Fra kunnskap til handling

•

Norsk Psykologikongress i 2015:
Nøkler til endring

•

Norsk Psykologikongress 2016:
I den andres sted - omsorg for seg selv
og andre

Årets doktorgrad 2014
Elisabet Solheim: Effekter av barnehage på
barns utvikling: tid i barnehage,
gruppestørrelse og førskolelærer - barn
relasjonen.
Årets doktorgrad 2015
Jo Magne Ingul for hans doktorgrad med
tittelen “Anxiety and Social Phobia in
Norwegian Adolescents: Studies of risk
factors, school absenteeism and
treatment effects.”

Situasjon / Status

Årets doktorgrad 2016

Utvalget har i perioden 2014-2016 hatt 9
møter og arbeidet med følgende
saksområder:

Joar Øveraas Halvorsen for hans
doktorgrad med tittelen “Predictors and
treatment outcome of psychological
sequelae of torture”.

•

Planlegge og gjennomføring av Norsk
Psykologikongress hvert år

•

Bidratt med innspill til
forskningspolitisk handlingsplan for
Norsk psykologforening

•

Gjennomført en medlemsundersøkelse
om psykologikongressen

Medlemmer:
•
•
•
•
•
•

Roger Hagen (leder), NTNU
Jens Thimm, UiT
Lin Sørensen, UiB
Hanne Weie Oddli, UiO
Bernadette Christensen
Aina Holmén, sentralstyret
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Spesialitetsrådet (SR)

•

Mandat
Spesialitetsrådet oppnevnes av sentralstyret.
Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for
rådet. Sentralstyret vedtar mandat for rådet.
Spesialitetsrådet er saksforberedende organ
for sentralstyret i saker som har med helheten
og de prinsipielle sider ved
spesialistutdanningen å gjøre.
Spesialitetsrådet er rådgivende organ for
sentralstyret og koordinerer og innstiller i
saker fra fagutvalgene til sentralstyret.
Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med
simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er
leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet
er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene
er til stede.

•

Resultater
I denne landsmøteperioden har SR gitt råd til
sentralstyret i følgende saker
Obligatorisk program
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
organisasjonspsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i barnog ungepsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i rus –
og avhengighetspsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
familiepsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
habilitering- og
rehabiliteringspsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
nevropsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
arbeidspsykologi
• Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
samfunn- og allmennpsykologi

•
•

Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
psykoterapi
Utfyllende bestemmelser og
målbeskrivelse for spesialiteten i
voksenpsykologi
Utfyllende bestemmelser for
veiledning
Utfyllende bestemmelser for
fellesprogrammet

Valgfrie program
• Valgfritt program klinisk
helsepsykologi
• Valgfritt program i organisasjon og
ledelse
• Valgfritt program i psykoterapeutisk
metode for barn og unge
• Valgfritt program i psykologfaglig
arbeid med barn, unge og familier
• Valgfritt program i arbeidspsykologi
• Valgfritt program i rus og
avhengighetsproblematikk
• Valgfritt program i systembasert
arbeid med familier
• Valgfritt program i allmennpsykologi:
psykologisk behandlingsarbeid i
kommunal kontekst
• Valgfritt program i eldrepsykologi
• Valgfritt program i gruppeterapi
• Valgfritt program i parterapi
SR har utarbeidet teksten om «Generell
kompetanse» som står i alle målbeskrivelser i
obligatoriske program. Representanter fra SR
har deltatt på ledersamlinger og på 3
fagsamlinger samt 3 fellesmøter med lederne
for fagutvalgene. Ut over det har
Spesialitetsrådet har hatt 12 møter.
Medlemmer
• Birgit Aanderaa, leder
• Elisabeth Klæbo Reitan, nestleder
• Kari-Ann Nevjen
• Inge-Arne Teigset
• Inger Hodne
• Jørgen Blom
• Simon Øverland fra 2013 - 2015
• Camilla Løvvik, fra 2015 - 2016
• Ingrid Kristina Tvedten (observatør Yngre
Psykologers Utvalg)
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Fagutvalgene
Mandat
Fagutvalgene/spesialistutvalgene gis
følgende mandat for sitt arbeid
Fagutvalgene/spesialistutvalgene
utarbeider forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon og
målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i
fordypningskursene.
Forslagene behandles i spesialitetsrådet
før vedtak i sentralstyret.
Fagutvalgene/spesialistutvalgene
utarbeider forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon, samt
målbeskrivelse med læringsmål og innhold
i de obligatoriske programmene.
Fagutvalgene/spesialistutvalgene
utarbeider forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon, samt
målbeskrivelse med læringsmål og innhold
i de valgfrie programmene.
Sakene behandles i spesialitetsrådet før
vedtak i sentralstyret.
Fagutvalgene/spesialistutvalgene skal ha
et kultur- og kjønnsperspektiv i sin
virksomhet og det skal rapporteres i
beretningene hvordan dette er ivaretatt.

Sentralstyret vedtok i sitt møte den 29.
september 2011 følgende vedtak, som
også har vært gjeldende for denne
landsmøteperioden:
Sentralstyret gir spesialistutvalgene i
mandat å behandle/godkjenne eksterne
søknader om godkjenning av
fordypningskurs til spesialitetene.

I arbeidet med målbeskrivelser for
spesialitetene har alle fagutvalgene
drøftet og formulert følgende generelle
kompetansekrav:
Ta hensyn til at sosiokulturelle faktorer
som kjønn, kjønnsidentitet, kultur,
etnisitet, rase, alder, familiekontekst,
religion og seksuell orientering
(majoritets/minoritetstilhørighet) tas med
i vurdering av hvilke faktorer som påvirker
personlighet, verdier, verdenssyn,
relasjoner, psykopatologi og holdninger til
behandling, og kan gjøre individuelle
tilpasninger til pasientens behov basert på
dette.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med
simpelt flertall. Ved eventuell
stemmelikhet er leders stemmegivning
utslagsgivende. Utvalget er
beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene
er til stede.
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Fagutvalget for felleselementene
Mandat
Utvalget utarbeider forslag til utfyllende
bestemmelser for skriftlig arbeid og
veiledning.
Fagutvalget utarbeider forslag til
utfyllende bestemmelser med definisjon
og målbeskrivelse, samt innhold i
fellesprogrammet. Utvalget godkjenner
frie spesialkurs. Sentralstyret vedtar
utfyllende bestemmelser for utvalget.

Medlemmer Fra 2014 – 2016
• Geir Høstmark Nielsen, leder 2014 –
2015
• Per-Einar Binder, leder 2016
• Akiah Ottesen Berg
• Tor Erik Befring
• Mona Duckert
• Inger Johanne Storesund

Resultater
Fagutvalget for Felleselementene har i
perioden 2014 – 2016 hatt syv møter, de
har arbeidet med:
• Nye utfyllende bestemmelser for
obligatorisk vedlikehold av
spesialiteten
• Revidert veiledningsattest i
spesialistutdanningen
• Revidert utfyllende bestemmelser for
Fellesprogrammet
• Nye utfyllende bestemmelser for
veiledning
• Forberedt og deltatt på tre
lærersamlinger for Fellesprogrammet
• Overvåket alle evalueringer av kurs i
Fellesprogrammet
• Vurdert litteraturlisten til
Fellesprogrammet
• Veilederutdanningens plass i
spesialistutdanningen
• Deltatt på fire fagsamlinger
• Vært representert på lederkonferanser
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Fagutvalget for nevropsykologi
Fagutvalget har hatt møter annenhver
måned gjennom hele perioden. På møtene
evalueres skriftlige arbeider til
spesialiteten, og vi behandler søknader
om godkjenning, forhåndsgodkjenning og
anbefalinger vedrørende spesialiteten. Det
er relativt mange saker til hvert møte.
Fagutvalget har også hatt flere møter hvor
mer prinsipielle spørsmål blir drøftet. Det
har i perioden vært fokus på ny
spesialistordning, både innhold i
kurssekvensen, og endrede praksiskrav.
Ny målbeskrivelse for spesialiteten er
laget i samarbeid med NPF. Fagutvalget
var med i arbeidet med ny veileder i
nevropsykologi.

Utfordringene framover er at mange
kandidater rapporterer vansker med å
skaffe seg relevant nevropsykologsk
praksis som svarer til kravet om minst to
år ved spesialinstitusjon. Dette er noe
fagutvalget har jobbet med, men må følge
opp videre i perioden som kommer.
Medlemmer i perioden:
• Jørgen Sundby (leder)
• Jan Egil Stubberud (nestleder)
• Rita Skavhellen
• Nina Wold
• Rune Raudeberg
• Tonje Haug. Haug gikk ut av utvalget i
februar 2016.

Praksiskravene til spesialiteten er forsøkt
tydeliggjort i målbeskrivelsen. Da
nevropsykologi er en livsløsspesialitet er
det nå krav om minst et års praksis, både
med barn og voksne. Andre aspekter ved
praksiskravene er fortsatt under drøfting.
Fagutvalget planlegger og gjennomfører
fordypningskursene i nevropsykologi med
6 samlinger over 2 ½ år. Kurssekvensen i
nevropsykologi er gjennomgående og ikke
oppdelt i moduler. Nye kull med 30-40
kandidater starter hvert. To av utvalgets
medlemmer følger hvert kull og leder
kurssekvensene fra begynnelse til slutt. De
aller fleste deltakere gjennomfører, og
kurssekvensen har fått god evaluering. I
fordypningskursene har fagutvalget i
perioden særlig vektlagt å få med mer om
nevropsykologisk rehabilitering /
behandling og om alderdommens
nevropsykologi.
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Fagutvalget for psykoterapi
Situasjon / Status
Utvalget har i landsmøteperioden hatt 17
møter og behandlet i alt 81 helt eller
delvis fullstendige søknader.
I denne perioden har det vært en fortsatt
stabil søkning fra psykologer med
spesialisering i psykoterapi fra andre land.
Det er utfordrende å behandle disse
søknadene da spesialisering og
videreutdanningsforholdene i andre land
som regel er forskjellig fra våre forhold.
Utvalget er via disse vurderingene styrket i
sin vektlegging av at utdanningen i
psykoterapi bør være en integrert og
samtidig gjennomføring av relevant
praksis, veiledning, kurs og egenerfaring.
Det har vært en økning i antallet søknader
i perioden sammenlignet med tidligere
perioder.
Deltagelse i utviklingen av en
kvalitetsmessig god spesialistutdanning for
psykologer generelt og herunder
utforming av en målbeskriving i
psykoterapi spesielt.

Resultater
Aktiviteten i antall saker og
kompleksiteten av disse har gjennom
perioden vært økende. Et redusert krav
generelt når det gjelder antall kurstimer i
psykoterapi ble i denne perioden innført
slik at Foreningen her forlot de anbefalte
kravene fra EFPA som vi hittil hadde lagt til
grunn. Utvalget forsøker her innenfor de
nye rammene å holde fast ved og
tydeliggjøre det kvalitetsnivå en spesialist i
psykoterapi bør ha. At flere ulike faglige
og metodiske tradisjoner nå er innenfor
fagutvalget i psykoterapi er både
spennende, utviklende og utfordrende.
Medlemmer
• Roar Olsen (leder)
• Wendy Hanson (nestleder)
• Niels Henrik Evensen
• Jan Edvard Hageselle
• Arne Repål
• Margrethe Seeger Halvorsen
• Stella Ottesen

Den tydeligste og viktigste endringen i
denne perioden er en utvidelse til ulike
utdanningsprogrammer også utover de
psykodynamiske som vurdert i tråd med
målbeskrivelsen egner seg for godkjenning
til spesialiteten i psykoterapi.
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Fagutvalget for Arbeidspsykologi
Situasjon/status
Utvalget har i perioden arbeidet med
følgende saksområder:
•
•

•

•
•

Deltatt i utforming av nytt program
for spesialiseringen
Utarbeidet forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon,
samt målbeskrivelse med
læringsmål og innhold til et
obligatorisk program i
Arbeidspsykologi etter ny ordning
vedtatt på landsmøtet i 2013
Utarbeidet forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon,
samt målbeskrivelse med
læringsmål og innhold til valgfritt
program i arbeidspsykologi etter
ny ordning vedtatt på landsmøtet
2013
Oppstart nytt kull etter ny ordning
Vurdert løpende forespørsler fra
medlemmer

Resultater
Utvalget har i perioden produsert
følgende resultater:
•

•

•

Ferdigstilt utfyllende bestemmelser
med definisjon, samt målbeskrivelse
med læringsmål og innhold til
obligatorisk program i
Arbeidspsykologi og fått dette
godkjent i sentralstyret.
Ferdigstilt forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon, samt
målbeskrivelse med læringsmål og
innhold til valgfritt program i
Arbeidspsykologi og fått dette
godkjent i sentralstyret.
Oppstart 1. kull etter ny
målbeskrivelse

Medlemmer
• Marit Hannisdal - leder
• Kjell Nytrø
• Lene Kristin Ringe
• Henrik Wille Mathiassen
• Anette Høy Dye
• Lene Kristin Ringe
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Fagutvalget for samfunns- og
allmennpsykologi
Situasjon / Status
Fagutvalget i samfunns- og
allmennpsykologi har i perioden
hovedsakelig arbeidet med
målbeskrivelser jfr ny
spesialiseringsordning.
Grunnet omlegging til ny spesialistordning,
ble det ett års opphold mht. oppstart av
nye kull. Dette har medført en travel
periode for å avvikle ventelister.
Rekrutteringen til spesialiseringen økte i
2011/2012 slik at det var nok deltagere til
oppstart en gang i året. Det er fortsatt
jevn rekruttering og inntil videre forventes
oppstart av ett nytt kull med ca. 30
deltagere pr år.
Utvalget har hatt 24
spesialistutvalgsmøter i
landsmøteperioden.
Utvalget har gjennom perioden arbeidet
med følgende saker:
•
•

•
•
•
•

Antall skriftlige arbeid vurdert: 25
Utarbeidelse av valgfritt program i
allmennpsykologi: psykologisk
behandlingsarbeid i kommunal
kontekst
Deltagelse i NPFs fagsamlinger (3) ifm
utvikling av nye
spesialiseringsprogrammer
Leder har deltatt på NPFs
lederkonferanser (i 2015 med eget
innlegg)
Leder har deltatt i møter med
spesialitetsrådet
Kurssamlinger i spesialiteten drøftes
på utvalgsmøter. Dette styrker
sammenheng og helhet på kurs og
gjennom hele fordypningsløpet.

•
•

•
•

Rekruttering av veiledere til
veiledningsgrupper, samt i
organisering av gruppene.
FU har også (i samarbeid med Mona
Nilsen) holdt et veilederforum.
Hensikten er å skape en arena for
drøfting av spørsmål og tema knyttet
til veiledning i samfunns- og
allmennpsykologi og på denne måten
bidra til kvalitet.
Gitt bidrag til ulike høringsuttalelser
(både nasjonalt og internasjonalt) i
perioden
To medlemmer av utvalget deltok på
konferanse i Napoli, 2013 (ECPAEuropean Community Psychology
Assosiation) med tema
samfunnspsykologi og økonomisk
krise.

Medlemmer
• Kjersti Hildonen (leder)
• Anne Kristin Imenes (nestleder og med i
utvalget fra februar 2014 – august
2015)
• Fredrik Hansen
• Åste Herheim
• Erlend Steffensen
• Jon Fabritius
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Fagutvalget for barne- og
ungdomspsykologi
Resultater
Fagutvalget i spesialiteten Barne- og
ungdomspsykologi har hatt 8 møter i
perioden.

− Representanter fra utvalget har deltatt
på fagsamlinger, lederkonferanser og
på fagutvalgenes fellesmøter med
Spesialitetsrådet.

− Fagutvalget har vurdert søknader
knyttet til godkjenning av praksis i
spesialiteten, og kommet med
innstillinger til Godkjenningsutvalget.
− Arbeidet med og sluttført
målbeskrivelse og utfyllende
bestemmelser for det obligatoriske
programmet for ny spesialistutdanning
i Barne- og ungdomspsykologi.

− Utvalget har arrangert samarbeidsmøte
med lesegruppene til spesialiteten

− Fagutvalget har arbeidet med og
sluttført målbeskrivelse for tre valgfrie
program.
− Utvalget har gjennomgått og vurdert
valgfrie program utarbeidet av andre
fagutvalg som aktuelle for påbygning til
Barne- og ungdomsspesialitetens
obligatoriske program.

− Utvalget har arrangert fagmøte med
representanter for
Forandringsfabrikken
− Utvalget har publisert en kronikk om
pakkeforløp-saken i TNPF
Medlemmer
• Krister Westlye Fjermestad, leder
• Kirsti Margrethe Jørgensen, nestleder
• Kristoffer Høiland
• Lars Ravn Øhlckers
• Linda Grandal
• Thomas Litlerè-Moe
• Fredrik Cappelen
• Ingvild Svenkerud Aasen
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Fagutvalget i voksenpsykologi
Resultater
Fagutvalget har vurdert søknader knyttet
til godkjenning av praksis, og kommet med
innstillinger til Godkjenningsutvalget.
Arbeidet med målbeskrivelse og utfyllende
bestemmelser for det obligatoriske
programmet for ny spesialistutdanning i
voksenpsykologi.
Deltatt på lederkonferanser og
fagsamlinger
Utvalget som helhet trakk seg juni 2015
etter uenighet med sentralstyret om
praksiskrav.
Nytt fagutvalg januar 2016 Medlemmer
• Else-Marie Molund, leder
• Ingvild Gregersen, nestleder
• Håkon Skard,
• Ivar Elvik
• Åshild Stave
Resultater
Fagutvalget har arbeidet med å vurdere
søknader knyttet til godkjenning av
praksis, og kommet med innstillinger til
Godkjenningsutvalget. Det var spesielt
mange søknader om hvordan psykologen
får tilstrekkelig erfaring med tvungent
psykisk helsevern i praksisperioden
knyttet til spesialiteten.
Utvalget har jobbet med å sluttføre
arbeidet med å oppdatere
målbeskrivelsen til voksenspesialiteten, og
å justere de utfyllende bestemmelsene
godkjent av Sentralstyret den 19.februar
2016.

Fagutvalget har arbeidet med
målbeskrivelse for valgfritt program
tiltenkt voksenspesialiteten og andre
spesialiteter der dette kan være relevant
fordypning.
Utvalget har gjennomgått og vurdert
valgfrie program utarbeidet av andre
fagutvalg som aktuelle for påbygning til
voksenspesialitetens obligatoriske
program.
Det har vært dialog med eksterne
tilbydere av utdanningsprogram om
godkjenning etter den nye
målbeskrivelsen, og det har vært behov
for å avklare utvalgets mandat i en slik
sammenheng.
Representanter fra utvalget har deltatt på
ledersamling og på fagutvalgenes
fellesmøter med spesialitetsrådet.
Fagutvalgene for Voksenpsykologi har i
perioden hatt 13 møter totalt.
Medlemmer Fra 2014 – juni 2015
• Elisabet Engelstad Romøren, leder
• Erik Brenna
• Harald Bækkelund,
• Bjarne Hansen
• Yvonne Severinsen
• Kirsti Sunde Hansen
• Harald Aasen
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Fagutvalget for habilitering og
rehabilitering
Fagutvalget for Psykologisk habilitering
skal sørge for at NPF kontinuerlig arbeider
med utvikling av god psykologfaglig
tenkning og praksis innenfor fagområdet
habilitering. Dette innebærer et aktivt
forhold til lovregulering og kunnskaper
som påvirker psykologers arbeidsområder
og oppgaver. Utvalget kan ta initiativ til,
og etter Sentralstyrets vedtak igangsette,
undersøkelser og utredningsarbeid som
leder frem til forslag om standarder,
veiledere og prosjekter.
Situasjon / Status
På møtene er den primære dagsorden
saksbehandling m.h.t. godkjenning av
praksis, veiledning, kurs og skriftlige
arbeider til spesialiteten. I denne perioden
har utvalget også utarbeidet en
målbeskrivelse for en ny spesialitet i
habilitering og rehabilitering.
Utvalget anbefalte imidlertid at denne
spesialiteten ikke burde opprettes sett i
lys av NPF sin satsning på helsepsykologi.
Det var enighet i utvalget om at
rehabiliterings-psykologi og helsepsykologi
har store fellestrekk og at det derfor ville
være bedre å opprettholde en egen
spesialitet i habilitering.

Resultater
Utvalget har i perioden:
• Planlagt og gjennomført kurssekvens
(2013-2014). God deltakelse.
• Planlagt og startet opp en ny
kurssekvens etter gammel ordning
(2015-2017). God deltakelse.
• Revidert innholdet i alle
fordypningskursene.
• 11 skriftlige arbeider er behandlet og 5
er godkjent i perioden.
Medlemmer
• Nils-Øivind Offernes, leder
• Kristine Stadskleiv, nestleder
• Sissel Romhus
• Elisabeth Grindheim (- 2014)
• Tina Avantis Johnsen (rehabilitering –
medlem ut 2014)
• Jan Egil Norvik (rehabilitering – medlem
ut 2014)
• Anne-Kristine Schanke (rehabilitering –
medlem ut 2014)

Mye tid har blitt benyttet til å utarbeide
ny kurssekvens, målbeskrivelser og
arbeide opp mot sentralstyret,
kursavdelingen og ledelsen i NPF for å
sikre at habilitering opprettholdes som en
egen spesialitet.
Utvalget har hatt 14 møter i perioden i
tillegg til samlinger på Gardermoen i
forbindelse med arbeidet med ny ordning
for spesialiteten i klinisk psykologi.
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Fagutvalget for eldrepsykologi

Fagutvalget for familiepsykologi

Situasjon/status
Utvalget har i perioden arbeidet med
følgende saksområder:
Målbeskrivelser og kursprogram for
valgfritt program i eldrepsykologi
Synliggjøring av eldrepsykologi som fagfelt
Reetablering av spesialiteten i
eldrepsykologi
Vurdering av innkomne skriftlige arbeid og
søknad om ekvivalering av kurs

Situasjon/Status.
Utvalget har i landsmøte perioden hatt 12
møter.

Resultater
Utvalget har i perioden produsert
følgende resultater:
• Målbeskrivelser for valgfritt program i
eldrepsykologi er ferdigstilt
• Valgfritt program i eldrepsykologi
godkjennes til spesialitetene i
voksenpsykologi, samfunns- og
allmennpsykologi, rus- og
avhengighetspsykologi og
familiepsykologi
• Fagutvalget har bidratt til et saksnotat
til sentralstyrets møte (7.6.2016) om
reetablering av spesialiteten i
eldrepsykologi, i samarbeid med
utdanningsavdeling og fagpolitisk
avdeling
Medlemmer
• Eli Soldal (leder 2014-2015)
• Minna Hynninen (leder fra 2015)
• Martin Andersson
• Lise Næss

Hovedarbeidet har vært å ferdigstille
målbeskrivelsen for det obligatoriske
programmet i spesialiteten
familiepsykologi og å utarbeide valgfrie
program.
Utvalget har fungert som lesegruppe og
har vurdert alle innsendte arbeider.
Videreført samarbeidet med IAP som
kursarrangør og drøftet muligheten for at
IAP kan påta seg oppgaven som arrangør
for den nye spesialiteten i
familiepsykologi.
Resultater
Utarbeidet målbeskrivelse for det
obligatoriske programmet i spesialiteten
familiepsykologi.
Utarbeidet målbeskrivelse for to valgfrie
program, Systembasert arbeid med
familier og Parterapi.
Vurdert 27 skriftlige arbeider.
Behandlet søknader om godkjenning av
praksis og andre spørsmål knyttet til
spesialiteten.
Medlemmer
• Hans Chr. Lunder (leder)
• Trine Eikrem (nestleder)
• Martin Dam
• Astri Johnsen
• Rolf Sundet
• Bente Wold
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Fagutvalget for rus- og
avhengighetsproblemer
Situasjon / Status
Utvalget har i perioden arbeidet med følgende
saksområder:
• Etablering og utvikling av program til ny
spesialistordning
•

•

•

Obligatoriske program for Psykologisk
arbeid med rus- og
avhengighetsproblemer
− Program vedtatt med oppstart høsten
2015.
− Tre samlinger er gjennomført med i
hovedsak gode resultater – noe
justering vil bli foretatt når det gjelder
brukerbidrag første samling.
− Full gruppe med venteliste.
− Eva Karin Løvaas er kurskoordinator
for samlingene.
Valgfrie program:
− For psykologer som har valgt en annen
spesialitet enn rus- og
avhengighetspsykologi eller som vil ta
det som vedlikehold
− Program vedtatt – avventer oppstart.
− Eva Brekke vil bli kurskoordinator for
programmet
− For psykologer som har gjennomført
obligatorisk program og for
spesialister i psykologisk arbeid med
rus og avhengighetspsykologi.
− Program avventes vedtatt
− Avventer oppstart
− Anders Dovran vil bli kurskoordinator
for programmet
Videreutvikling av
fordypningsprogrammet med
utgangspunkt i endringer i rusfeltet og
evalueringssvar.
− Spesielt økt fokus på
brukerperspektivet og nasjonale
retningslinjer

•

Skriftlige arbeider

•

Utarbeidelse av svar på forespørsler
tilknyttet godkjenning av veileder og
praksis

•

Høringer og ruspolitiske problemstillinger

Resultater
• Utvalget har kvalitetssikret og sikret
gjennomføring av fordypningsprogrammet
i samarbeid med utdanningsavdelingen.
o Godt samarbeid med Stein Lajord fra
utdanningsavdelingen
• Psykologforeningen er eneste aktør som
tilbyr det obligatoriske programmet og nye
kull har vært påstartet årlig. Pågangen har
vært jevn og det er etablert venteliste. Det
er konkludert med oppstart av to grupper;
en om høsten tilsvarende dagens ordning
med Løvaas som kurskoordinator og en om
våren med tilsvarende innhold, men med
Lars Jørgen Berglund som kurskoordinator.
• Programmet evalueres jevnt over godt,
men svarprosenten burde vært høyere
• Utvalget ser mange muligheter for å spisse
og videreutvikle programmet i tråd med
sentrale føringer om endring.
• Skriftlig arbeid vurderes av lesegrupper,
med to i hver. Ved uenighet om
godkjenning eller ikke trekkes de andre inn.
• Svar på forespørsler er sendt kandidatene
via NPF sentralt
− Godt samarbeid med Rita Standal
Møter:
• Utvalget gjennomfører i snitt 4 møter i året
i NPFs lokaler i Oslo eller i Bergen,
henholdsvis i Kalfaret behandlingsenter og
Stiftelsen Bergensklinikkenes lokaler
• Utvalget har vært representert på alle
møter og samlinger der NPF sentralt har
forespurt deltakelse
•
•
•
•
•
•

Medlemmer
Eva Karin Løvaas (leder)
Tordis Stokke
Anders Dovran
Lars J. Berglund
Nicolai Krunøe
Eva Brekke
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Fagutvalget for
organisasjonspsykologi
Situasjon/status
Det har vært 6 møter i året i
landsmøteperioden. Ved siden av arbeid
med å godkjenne spesialistoppgaver, og
forhånds-godkjenne praksis, har
hovedoppgaven for utvalget i perioden
vært å arbeide ut et valgfritt program for
organisasjon og ledelse. Et todagers
seminar med utvalgets medlemmer og
støtte fra sekretariatet ble holdt desember
2014, og et nytt arbeidsseminar ble holdt i
mars 2016.
Resultater
En ny målbeskrivelse for valgfritt program
i organisasjon og ledelse ble ferdigstilt i
høsten 2015. Målgruppen for programmet
ved siden av de som tar det som en del av
en spesialistutdanning er psykologer som
ønsker å øke sin kompetanse på prosjekt
og teamledelse, eller ønsker å gå inn i
lederstillinger. Utfyllende bestemmelser
for programmet ble vedtatt av
sentralstyret vinter 2016. Programmet har
planlagt oppstart høsten 2016:
• Medlemmer
Rudi Myrvang (leder)
• Christer Mortensen (nestleder)
• Cathrine Mostue (frem til mars 2016)
• Anders Wahlstedt (fra 1.12.2014)
• Elisabeth Østrem
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Ad hoc-utvalg helsepsykologi: 2013
– våren 2015, fagutvalg klinisk
helsepsykologi fra høsten 2015
Bakgrunn
Høsten 2012/våren 2013 ble det igangsatt
et prosjekt for å styrke fagfeltet klinisk
helsepsykologi. Som del av prosjektet ble
det nedsatt en ressursgruppe som
utarbeidet et bredt notat om klinisk
helsepsykologi. Til grunn lå en målsetting
om å bidra til å styrke den kliniske
helsepsykologiens plass innenfor
helsetjenesten i Norge, både i
spesialisthelsetjenesten og i
primærhelsetjenesten. Notatet skisserte
også mulige fremtidige målsettinger for å
styrke klinisk helsepsykologi. Under
målsetting sto blant annet forslag som:
•

Opprette et adhoc utvalg i påvente av
etablering av et fast utvalg eller
spesialistutvalg. Utvalget skal bidra
med å oppnå fremtidige målsetting.

•

På sikt opprette et fastutvalg (SST)
eller spesialistutvalg.

•

Jobbe for en nasjonal konferanse –
som er synlig og inkluderer nasjonale
og internasjonale ressurser

•

Etablere nettverk/kontaktflate for
psykologer på fagfeltet (for eksempel
ved en nasjonal konferanse og
Facebook gruppe)

•

Inkludere klinisk helsepsykologi i
spesialiseringen med eget valgfritt
program

I tillegg var det nevnt; dialog med
helsemyndigheter, påvirkningsarbeid – for
å tilrettelegge for flere praksisplasser,
profilering i media, samarbeid og allianse
med brukerorganisasjoner, jobbe for flere
konkret plasserte – arbeidsplasser,
vurdere muligheten for å tilby et kort

«kurs» (i hva er klinisk helsepsykologi) for
grunnutdanningene (universitetene) slik at
studenter tidlig kan begynne å få
«skjema» for klinisk helsepsykologi, se på
mulighet for ekstern finansiering
(«fødselshjelp») – for å etablere og
forankre klinisk helsepsykologi og til sist
vurdere muligheten for å lage et
«eksempelhefte» eller blogg for nye
innenfor fagfeltet.
Høsten 2013 vedtok sentralstyret å
opprette et adhoc utvalg i helsepsykologi
for to år.. Utvalget jobbet godt og fikk
raskt resultater og for å sikre kontinuitet
og ikke miste posisjon med hensyn til
pågående arbeid og prosesser ble det
våren 2015 besluttet å videreføre arbeidet
og opprette fagutvalg for klinisk
helsepsykologi. Fagutvalgets oppdrag var å
forankre og være med å generelt løfte
fagfeltet klinisk helsepsykologi i tillegg til å
ivareta et fagutvalgs ansvarsområde.
Mandat
Fagutvalg for klinisk helsepsykologi pr i
dag
1. Bidra til å forankre og løfte fagfeltet
klinisk helsepsykologi ved å:
– Komme med innspill til
sekretariatet vedrørende
samarbeid med
brukerorganisasjonene
– Bidra til å utbre den nasjonale
alliansen for helsepsykologi i
somatikken
– Bidra til at barn og unge, og deres
familier, får psykologisk hjelp til å
mestre sin livssituasjon ved alvorlig
og/eller kronisk somatisk sykdom.
– Komme med innspill til
sekretariatet med hensyn til
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– Utvalget skal ha et kultur- og
kjønnsperspektiv i sin virksomhet og
det skal rapporteres i beretningene
hvordan dette er ivaretatt.

påvirkningsarbeid – for å
tilrettelegge for flere praksisplasser
(mulighet for å få innpass og
kostnadseffektivt for HF-ene) også
«løfte frem» allerede eksisterende
plasser som eksempel.
– Komme med innspill til
sekretariatet til hvordan en kan
skape flere konkret plasserte
arbeidsplasser.
– Komme med innspill til
sekretariatet om profilering av
helsepsykologi i media
– Komme med innspill til
sekretariatet til dialog med
helsemyndigheter
– Bidra til å spre fagkunnskap –
eksempelvis gjennom faktaark,
«gode eksempler», media, artikler,
psykologfaglige innspill til
konferansen, blogginnlegg og FB.

– Det er sentralstyret som beslutter og
godkjenner opprettelse av valgfrie
program i spesialitetene – og da
etter at forslaget er vurdert både i
fagutvalg og i spesialitetsrådet.
Oppnådde resultater i LM-perioden
Fagutvalget Utvalget har arbeidet med å
definere, utvikle og etablere fagfeltet
klinisk helsepsykologi i NPF. Utvalget har
bidratt med å lage videre planer og
strategier for å forankre og løfte fagfeltet
klinisk helsepsykologi, gjennom å:
• Utarbeide valgfritt program i klinisk
helsepsykologi, med planlagt oppstart
15. februar 2017.
•

o Arrangere to nasjonale
konferanser, som var fulltegnet
med 148 i mars 2015, og hadde
138 deltakere i april 2016.

– Bidra til å styrke
nettverk/kontaktflate for
psykologer på fagfeltet.

o Opprettet og driftet en ny
lukket FB gruppe (pr 15. juni
2016 327 medlemmer)

2. Bidra i det videre arbeidet med det
valgfrie programmet (jfr. mandat
for spesialistutvalget/fagutvalg)
– Fagutvalgene utarbeider forslag til
utfyllende bestemmelser med
definisjon, samt målbeskrivelse
med læringsmål og innhold i de
valgfrie programmene.

o Egen blogg med eksempler på
psykologfaglig arbeid innenfor
klinisk helsepsykologi , med 6-8
bidrag per år. Dette er en av de
mest leste bloggene på NPFs
hjemmesider
•

Bidratt inn i dialog og samarbeid med
brukerorganisasjoner. Som en
oppfølging av dette har NPF etablert
en nasjonal allianse for helsepsykologi

•

Bidratt til å profilere klinisk
helsepsykologi i media

– Sakene behandles i
spesialitetsrådet før vedtak i
sentralstyret.
– Fagutvalgene for spesialitetene
vurderer hvilke valgfrie program
som kan godkjennes til egen
spesialitet.

Bidratt til å etablere
nettverk/kontaktflate for psykologer
på fagfeltet ved å:
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•

•

•

•

Bidratt til å synliggjøre hvordan en
klinisk helsepsykolog jobber, i ulike
sammenhenger (media, konferansene,
blogger).
Bidratt til å få oversikt over psykologer
i ulike områder innen klinisk
helsepsykologi som; smerte, diabetes,
kreft, lungesykdom, hjertesykdom,
revmatologi, kronisk
tretthetssyndrom, utmattelse med
flere.
Enkeltmedlemmer fra utvalget har
deltatt i eller bidratt i samtidige
prosesser som eksempelvis møte med
Palliativt barn, innspill til høringer og
referansegruppearbeid, innspill til
møte med universitetene og besøk i
Sveits. I tillegg har det kommet en
rekke publiseringer hvor medlemmer
har vært medforfattere.
Utvalgets medlemmer har ellers
fungert som ressurser i forskjellige
sammenhenger (fagfellevurdering for
kunnskapssenteret, innspill til
offentlige høringer, bidratt med å gi
kunnskapsgrunnlag i ulike
sammenhenger, videopresentasjon av
smertemestring).

Andre resultater:
Vedrørende mandatets punkt om å bidra
til at barn og unge, og deres familier, får
psykologisk hjelp til å mestre sin
livssituasjon ved alvorlig og/eller kronisk
somatisk sykdom, kan det nevnes at det
nå er vedtatt og en del av HFenes
oppdragsdokument at: «Alle barne- og
ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til
somatisk sengepost og poliklinikk skal ha
tilknyttet psykologkompetanse»

Pågående arbeid/prosesser
• Konferanse 2017, planlagt 30-31. mars
2017
• Oppstart valgfritt program 2017, første
kurs 15-17. februar, andre 14-16. juni
og tredje 22-24. november
• Blogg, fortsette på samme nivå med 6-8
per år, med aktuelle tema.
• FB gruppe. Planlegger også fast punkt
om klinisk helsepsykologisk forskning.
• Samarbeid med brukerorganisasjoner
• Oppfølging av sykehusavtalen, vedr.
psykologkompetanse tilknyttet
sengepost og poliklinikk.

Medlemmer (Adhoc utvalg
helsepsykologi (2013 – våren 2015) og
medlemmer av fagutvalg for klinisk
helsepsykologi fra høsten 2015
• Arnstein Finset (2013)
• Borrik Schjødt - leder (2013)
• Christel Wootton (2015)
• Hanne Strømsvik (2013 -2015)
• Knut Hestad (2015)
• Margrethe E. Vika (2015)
Medlemmer av utvalget klinisk
helsepsykologi for perioden høsten 2015
– 1. februar 2017:
• Borrik Schjødt, leder
• Arnstein Finset
• Christel Wootton
• Knut Hestad
• Margrethe E. Vika
• Nina Lang
• Silje Steinsbekk
• Stian Tobiassen
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Ad hoc-utvalg for utredning av behovet for kompetansehevende tiltak og
«verktøykasse» for kommunepsykologer
Sentralstyret oppnevnte på sitt møte den
3.12.2015 et ad hoc-utvalg for å utrede
behovet for kompetansehevende tiltak og
«verktøykasse» for kommunepsykologer.

samme plattformen å stå på når det
gjelder det kommunale
kliniske/allmennpsykologiske
kompetansebehov.

Mandat for utvalget:
Utrede behovet for, og fremme forslag til
kompetansehevende tiltak for psykologer
som arbeider i kommunale helse- og
omsorgstjenester, avgrenset til:

• Rekruttering som følger av lovfestingen
og behovet for målrettet
kompetansebygging opp mot dette
sprenger rammene for en spesialitet
(samfunn- allmenn).

• Utredning og behandling.
• Utvikling av verktøykasser for
kommunepsykologene.
Oppdraget til Ad hoc- utvalget skal
fokusere på den
kliniske/allmennpsykologiske delen av
psykologer i kommunale helsetjenester og
begrunne det tydelig;
• Samhandlingsreformen medfører
overføring av ansvar og oppgaver til
kommunene uten at konsekvensene av
dette er drøftet for psykologers rolle i
kommunen.
• Helse- og omsorgstjenesteloven, og
lovfesting av psykologer i kommunale
tjenester kan skape forventninger til
psykologers faglige ansvar og kliniske
oppgaver som ikke er drøftet.
• Arbeidet med å utrede de
allmennpsykologiske/kliniske
oppgavene for psykologer i lys av
samhandlingsreformen går ut over
oppdraget til samfunn- og
allmennutvalget.
• Vi har mange års erfaring med
samfunnspsykologiske
kompetansebehov, men ikke den

Situasjon/status
Utvalget har sendt ut brev til samtlige
fagutvalg den 30. april 2016 med følgende
spørsmål som de ønsker innspill på fra alle
fagutvalgene:
1. Hva er dagens – og fremtidige
forventninger til kommunene når det
gjelder utredning og behandling?
(Innbefattet overføring av ansvar og
oppgaver og følgene av dette)
2. Hva er avgrensninger mot
spesialisthelsetjenesten?
3. Hvilke konsekvenser har dette for
psykologers faglige ansvar og kliniske
oppgaver i kommunen?
Spørsmål til fagutvalgene:
Hvilke utrednings- og
behandlingsoppgaver er det psykologer i
kommunen skal/bør ta ansvar for når det
gjelder pasientens behov innen din
spesialitet?
Resultater: Det kom inn svar fra 5 utvalg
(voksen, eldre, rus, habilitering og familie)
Øvrig kartlegging: Utvalget har også sendt
brev til spesialisthelsetjenestene
v/avdelingspsykolog eller tilsvarende. Det
har kommet svar fra Bergen PBU (BUP) og
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AHUS Nedre Romerike DPS. Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse har også
fått brev og gitt svar. Utvalget arbeider
med å innhente erfaringer fra fastleger og
fra YPU – Yngre psykologers utvalg.
Ad hoc utvalget arrangerer en 2 timers
workshop på Nasjonal samling for
kommunepsykologer 16.-17 november i
regi av NAPHA. Målet er å drøfte og samle
erfaringer og synspunkter fra
kommunepsykologer i hele landet.
Møter
Utvalget har hatt 3 møter i perioden
hvorav to 2-dagersmøter siden oppstart
januar 2016. I tillegg har leder og to
medlemmer av utvalget deltatt på ett
fellesmøte med fagutvalgene og
spesialitetsrådet.

Medlemmer
Alle medlemmene har bred erfaring fra
arbeid i kommunen, samt andre tjenester
og spesialisthelsetjenesten. Utvalget
består av to barnespesialister, to
voksenspesialister og to
samfunnsspesialister.
• Anne-Kristin Imenes, leder (3.12.15 –)
• Kari Frank, nestleder (3.12.15 – 1.6.16)
• Monica Beer Prydz (3.12.15 –
• Cathrine Hunstad-Ulriksen (3.12.15 –
• Brita Rønning Iversen (3.12.15 –
• Ingrid Stokke Jensen (fra 7.6.2016 -)
• Jarle Viken Lauvålien (fra 7.6.2016 -)

Fremdrift: Utvalget håper å kunne
ferdigstille sitt arbeid innen sommeren
2017.
Planlagte møter:
- 14. oktober 2016
- NAPHA samlingsmøte 17. November
-

9. desember 2016

- 27. januar 2017
- 17. mars 2017
- 29 og 30 mai 2017 innspurt/avslutning

85

Godkjenningsutvalget
Mandat
Godkjenningsutvalget behandler søknader
om spesialistgodkjenning, samt om
kravene til vedlikehold av spesialiteten er
oppfylt.
Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres
kvalifikasjoner i overensstemmelse med
gjeldende krav.
Dersom en søker har spesielle
kvalifikasjoner på et felt, kan
godkjenningsutvalget foreta en helhetlig
faglig vurdering av om søkers
kvalifikasjoner kan føre frem til
spesialistgodkjenning, selv om enkelte
formelle krav ikke er oppfylt.
Godkjenningsutvalget gir råd vedrørende
fordypningsområder, samt målsetting og
innhold i fordypningskurs og
fellesprogrammet. Godkjenningsutvalget
gir også råd vedrørende spesialiteter,
obligatoriske og valgfrie program og
vedlikeholds aktiviteter.
Avslag på søknader om
spesialistgodkjenning skal være begrunnet
og det skal opplyses om klageadgang. Ved
avslag kan psykologen anke til
ankeutvalget, som fatter endelig
avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget
godkjenner søknaden, er denne avgjørelse
endelig og sentralstyret utsteder
spesialistdiplom.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med
simpelt flertall. Ved eventuell
stemmelikhet er leders stemmegivning
utslagsgivende. Utvalget er
beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene
er til stede.

Situasjon / status
Utvalget skal godkjenne søknader om
spesialistgodkjenning og vedlikeholdssøknader.
Sekretariatet forbereder søknader og gir
utvalget en innstilling til hvert møte. Saker
der det er tvil eller saker der aktuelt
spesialistutvalg og søker ikke er
samstemte, utredes av sekretariatet og
presenteres ved et saksnotat.
Øvrige arbeidsoppgaver:
Ved siden av godkjenningssaker har GU
anledning til å diskutere og komme med
uttalelser i saker som vedrører
spesialistutdanningen. Saker som utvalget
har kommet med uttalelser om:
Flere saker der godkjenning av praksis til
spesialiteten i voksenpsykologi har vært
under debatt i denne perioden. Spesielt en
sak om grenseoppgang av praksis mellom
psykisk helsefeltet og rusfeltet ble
behandlet i flere møter. Diskusjonen i
utvalget oppsummeres i referat etter
møte i utvalget 26. august 2015.
Utvalget kom med en uttalelse om et
forslag om å innføre en
hospiteringsordning for praksis som
omfatter tvangsvurderinger for Troms og
Finnmark. Uttalelsen finnes i referat fra
møtet 9. mars 2016.
For å sikre at utvalget har et flertall
uavhengig av Norsk psykologforening,
utnevnte sentralstyret følgende utvalg:
Medlemmer
• Odd Arne Tjersland (UiO), leder
• Pia Wiig (NPF)
• Adrian Lorentsson (MHU)
• Wenche Syversen (NPF)
• Anne Elisabeth Sund (OUS-arbeidsgiver)
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Ankeutvalget for spesialitetene
Mandat
Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret
og skal bestå av representanter foreslått
av universitetene (1), myndighetene (1),
arbeidsgiverne (1), Norsk
psykologforening (1).
To av representantene skal være
psykologspesialister. Ankeutvalget
behandler klager fra psykologer på vedtak
vedrørende søknader om
spesialistgodkjenning eller vedlikehold av
spesialiteten.
Avgjørelser i ankeutvalget fattes med
simpelt flertall og er endelige. Ved
eventuell stemmelikhet er leders
stemmegivning utslagsgivende. Utvalget
er beslutningsdyktig når minst 3 av
medlemmene er til stede.
Klagen må være oversendt ankeutvalget
innen 12 uker etter avgjørelse i
Godkjenningsutvalget.
Resultater
I landsmøteperioden har utvalget hatt 10
møter og behandlet 20 ankesaker. Av
disse er det behandlet 9 anker på praksis
hvorav ingen av ankene er tatt til følge.
Det har vært 11 anker på avslag på skriftlig
arbeid hvorav 1 anke er tatt til følge og det
skriftlige arbeidet har blitt godkjent. Av de
øvrige 10 ankene på avslag på skriftlig
arbeid har spesialistutvalgenes avgjørelser
blitt stående.
Medlemmer
• Kim Larsen
• Anders Zachrisson
• Maj Volden
• Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
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Norsk psykologforenings medlemsstatistikk pr 1.1.2016
Om statistikken

Denne statistikken er basert på et utdrag gjort fra Norsk psykologforenings medlemsregister kort tid
etter 1.1.2016. Utvalget består av både Psykologforeningens medlemmer (inkludert studenter) og
alle psykologer i Norge med autorisasjon eller midlertidig lisens, totalt 9743 personer. I tabellene
nedenfor omtales både autoriserte og lisensierte som godkjente psykologer. Det er kommentert der
tabeller omfatter bare en del av utvalget, for eksempel bare godkjente eller bare medlemmer. Også
andre avgrensninger kan forekomme, dette fremgår da av kommentar til tabellen. Det må tas et
generelt forbehold om at medlemsregistret ikke alltid stemmer overens med de faktiske forhold, da
det jo avhenger av at medlemmene rapporterer inn endringer i blant annet arbeidsforhold.

Tabell 1 Medlemmer av Norsk psykologforening pr. 1.1.2016
Medlemsstatus
Medlem (Ordinær)
Medlem (Redusert inntekt)
Medlem (Uten inntekt)
Pensjonist
Æresmedlem
Studentmedlem
Totalt medlemmer

Under 70 år
6451
26
75
275
2
1381
8210

Tabell 2 Godkjente psykologers medlemskap
Medlemsstatus
Medlemmer
Ikke medlemmer
Totalt godkjente psykologer

Under 70 år
6931
990
7821

Over 70 år

364

Totalt
6451
26
75
634
7
1381
8574

Andel
75,2 %
0,3 %
0,9 %
7,4 %
0,1 %
16,1 %
100,0 %

Over 70 år
273
179
452

Totalt
7104
1169
8273

Andel
86 %
14 %
100 %

359
5
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Utvikling

Tabell 3 Antall autorisasjoner og lisenser gitt psykologer etter årstall og utdanningsområde
Autorisasjoner
Utenfor EØS
EU/EØS
Norden
Norge
Totalt

2005
5
19
41
209
274

2006
8
17
50
206
281

2007
7
23
55
231
316

2008
6
16
71
253
346

2009
7
11
76
216
310

2010
2
18
69
223
312

2011
4
22
81
240
347

2012
12
24
82
232
350

2013
13
33
110
227
383

2014
12
18
112
240
382

2015
9
26
139
271
445

Lisenser
Herav utenfor EØS
Herav EU/EØS
Herav Norden
Herav Norge
Totalt

2005
5
4
50
6
65

2006
0
7
63
7
77

2007
13
4
40
7
64

2008
2
10
53
6
71

2009
4
17
86
6
113

2010
*
*
*
*
101

2011
3
7
75
8
93

2012
4
13
108
12
137

2013
12
20
134
6
172

2014
5
37
120
18
180

2015
8
40
91
10
149

Kilde: Helsedirektoratet (tidl. SAK). Eldre tall er også hentet fra Helsetilsynet.
* Denne inndelingen manglet i registeret fra 2010
** Mangler
Lisenser med norsk utdanning er i hovedsak lisenser for psykologer over 75 år.

Figur 1 Nye autorisasjoner og utdanningsområde
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Vekst i medlemsmassen

Figur 3 Antall medlemmer eksklusive studenter 1989 - 2016

7 193 medlemmer (eksl. studenter) pr. 1.1.16.
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Tabell 4 Utvikling i antall medlemmer per landsmøteperiode siden 1989 (ekskl. studenter)

Landsmøteperioder
1989
1991
1993
1995
1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Medlemmer
1959
2116
2386
2573
2873 3430 4026 4603* 5420* 6263 7193
Vekst i %
8 % 12,7 % 7,8 % 11,5 % 19,4 % 17,4 % 14,3 % 17,7 % 15,5 % 14,8 %
Utmeldte
30
54
69
101
77
133
187 200* 264* 268*
Utmeldte i %
1,5
2,6
2,9
3,9
2,7
3,9
4,6
4,3
4,9
4,3
Døde
4
5
9
12
13
15
20
29
30
37
* Tallene er per 1. januar. Frem til 2004 er statistikk basert på en periode fra 1. september – til 31. august..

Figur 4
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Kjønnsfordeling
Tabell 5

Landsmøteperioder 1989 1991 1993 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Medlemstall
2057 2265 2522 2755 2873 3430 4026 4603 5420 6263 7193
Kvinner
920
1060 1250 1438 1571 1939 2398 2837 3484 4127 4901
Menn
1137 1205 1272 1317 1302 1491 1628 1766 1936 2136 2292
Kvinner %
45 % 47 % 50 % 52 % 55 % 57 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 %
Menn %
55 % 53 % 50 % 48 % 45 % 44 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 %
* Antall medlem per 1. januar fra 2007. Tallene inkluderer både godkjente og ikke-godkjente medlemmer, men
ikke studentmedlemmer.

Av 8273 godkjente psykologer er 86 % av psykologene er medlem i Psykologforeningen.
Medlemsandelen blant kvinnelige psykologer er 89 %, mens blant mannlige er den 81 %.
Av ikke-medlemmene er 54 % kvinner og 46 % menn.
Blant godkjente medlemmer er gjennomsnittsalderen 44 år for kvinner og 50 år for menn. Tar man
med studentmedlemmene er gjennomsnittsalder 41 for kvinner og 48 for menn.

Figur 5 Utvikling av kjønnsfordeling ved godkjenningsår
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1974 gjelder for 1974 og tidligere. Tallene er hentet fra dagens medlemmer og representerer derfor
ikke fordelingen på godkjenningstidspunktet. Kvinneandelen pr godkjenningsår har utviklet seg fra litt
over 1/3 i 1974 til 2/3 i dag.
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Studenter
Figur 6
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Tabell 6 Vekst i antall studentmedlemmer siden 1989
Landsmøteperioder
Student
Kvinner
Menn
Kvinner %
Menn %

1989
98

1991
149

1993
136

1995
182

1998
763

2001
771
551
220
71,5
28,5

2004
738
543
195
73,7
26,3

2007
862
642
220
74,5
25,5

2010
992
751
241
75,7
24,3

2013
1256
983
273
78,3
21,7

2016
1381
1080
301
78,2
21,8

Fig. 7
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Figur 8

Studentmedlemmer fordelt på utdanningsinstitusjon
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Det har vært en økning i Europa som skyldes økningen studenter i Ungarn.

Figur 9
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Lokalavdelinger

Tabell 7 Medlemstall i lokalavdelinger

Hvorav
Antall innbyggere pr. Antall innbyggere pr.
Lokalavdeling
Totalt
spesialist
Folketall
psykolog
spesialist
Akershus
928
453
592 512
638
1 308
Aust-Agder
110
54
115 552
1 050
2 140
Buskerud
352
178
277 182
787
1 557
Finnmark
67
29
75 745
1 131
2 612
Hedmark
195
95
195 392
1 002
2 057
Hordaland
931
506
515 693
554
1 019
Møre og Romsdal
194
105
265 060
1 366
2 524
Nordland
216
113
241 917
1 120
2 141
Nord-Trøndelag
112
58
136 275
1 217
2 350
Oppland
157
77
188 916
1 203
2 453
Oslo
1 580
847
656 614
416
775
Rogaland
488
267
469 690
962
1 759
Sogn og Fjordane
78
43
109 570
1 405
2 548
Sør-Trøndelag
502
267
312 633
623
1 171
Telemark
179
88
172 414
963
1 959
Troms
282
136
164 197
582
1 207
Vest-Agder
179
86
182 533
1 020
2 122
Vestfold
289
161
244 361
846
1 518
Østfold
293
151
289 178
987
1 915
Totalt
7 132
3 714
5 205 434
730
1 402
Tabellen har kun med godkjente medlemmer. Folketall er hentet fra SSB,
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2015-11-13?fane=tabell&sort=nummer&tabell=245913

Merk at tabellen og diagrammet nedenfor bare i begrenset grad er egnet til å gi noe bilde på hvor
godt befolkningen har tilgang til psykologtjenester, da det ikke er tatt hensyn til arbeidssektor. For
eksempel har de store byene som Oslo og Bergen forholdsvis flere psykologer som jobber med annet
enn helse, blant annen forskning/undervisning og forvaltning.

Figur 10
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Hovedarbeidsforhold, sektor, spesialistandel, kjønn
Tabell 8

Arbeidssektor
Andre (har ikke info. om arb.forhold)
Andre 2 (ikke yrkesaktiv)
Andre 3 (Medlem Utlandet)
Annen privatansatt
KS fylke/kommune
NHO Abelia
Oslo kommune
Pensjonist
Selvstendig
Selvstendig i AS
Spekter - Helse
Spekter - SAN
SSAF
Stat
Student
Virke - Helse og sosial
Virke - Høyskoler
Virke - Spesialisthelsetjeneste
Virke - Virksomheter §26 - stat
Totalt

Andel
Sektor

Antall
55
49
50
247
584
13
83
82
720
32
3693
76
9
605
3
41
1
420
68
6831

0,8 %
0,7 %
0,7 %
3,6 %
8,5 %
0,2 %
1,2 %
1,2 %
10,5 %
0,5 %
54,1 %
1,1 %
0,1 %
8,9 %
0,0 %
0,6 %
0,0 %
6,1 %
1,0 %
100,0 %

Andel
Andel
Spesialister Kvinner
18 %
71 %
37 %
84 %
27 %
82 %
29 %
51 %
29 %
78 %
54 %
69 %
12 %
87 %
70 %
51 %
81 %
56 %
59 %
53 %
52 %
72 %
57 %
74 %
89 %
56 %
50 %
61 %
0%
100 %
51 %
66 %
0%
100 %
50 %
71 %
68 %
74 %
52 %
69 %

Tabellen omfatter medlemmer med godkjenning som er under 70 år gamle.
Total kvinneandel har økt fra 62 % i 2007 til 65 % i 2010 til 67 % i 2013 og til 69 % i 2016.
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Figur 11
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Tabell 9

Frie yrkesutøvere

594

Virke + andre private
KS-området

2786

2010

3737

3291

Spekter-Helse

2013

Landsmøteperioder
1992
1995
1998
2001
2004
Antall / %
Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
1784 46
Spekter Helse
317 15 380 16 424 15 405 13 497 13
Statstilsatt
1376 66 1459 61 1787 65 1910 59 450 12
Kommunalt tilsatt
*Virke + andre private 158 8 255 11 140 5 456 14 496 13
249 12 317 13 395 15 462 14 621 16
Frie yrkesutøvere
2100
2411
2746
3233
3848
Sum Yrkesaktive
* I tidligere år er Virke (tidl. HSH) delvis talt opp som kommunalt tilsatte.

Statstilsatt

2016

2007
2010
2013
2016
Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
2174
549
414
622
671
4430

49 2786 53 3291 54,9 3737 54,9
12 594 11 634 10,6 640 9,4
9 454 8 525 8,8 676 9,9
14 690 13 759 12,7 887 13,0
15 705 13 783 13,1 861 12,7
5229

5992

6801

Figur 12 Endring i prosent i landsmøteperioden
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Refusjonsrett og driftstilskudd
Tabell 10 Refusjonsrett
Under 70 år
Over 70 år
Totalt

Kvinner
246
49
295

Menn
256
39
295

Totalt
502
88
590

Tabellen omfatter kun medlemmer, kun godkjente psykologer og inkluderer de som også har
driftstilskudd.

Tabell 11 Driftstilskuddsstørrelse
Driftstilskuddstørrelse i %

Antall
Årsverk
0
85*
20
75
15,0
25
3
0,8
30
9
2,7
32
1
0,3
40
9
3,6
45
1
0,5
50
29
14,5
60
8
4,8
65
1
0,7
70
2
1,4
75
2
1,5
80
28
22,4
85
1
0,9
90
3
2,7
93
1
0,9
95
1
1,0
100
331
331,0
Totalsum
590
404,5
* Dette er psykologer som har refusjonsrett uten å ha driftsavtale med et regionalt helseforetak.
Tabellen omfatter kun medlemmer. SSBs offisielle tall har kun mindre avvik fra dette.
Gjennomsnittsalder for de med driftsavtale med regionalt helseforetak er 62 år.
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Psykologer i helseforetak
Tabell 12

Akershus Universitetssykehus Ahus HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Finnmark HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF - Helse MR
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF - SUS
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF - SIHF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst RHF
Totalt
Alle godkjente medlemmer

Antall
1.1.2016
437
48
351
57
80
51
133
81
195
105
366

Kvinner
77 %
65 %
75 %
72 %
73 %
75 %
63 %
69 %
71 %
68 %
73 %

Spesialist
51 %
29 %
58 %
42 %
59 %
47 %
50 %
47 %
49 %
60 %
58 %

292
29
184
215
118
179
213
186
292
2
3737
7104

73 %
66 %
73 %
70 %
72 %
65 %
67 %
74 %
75 %
0%
72 %
68 %

51 %
52 %
51 %
48 %
44 %
51 %
48 %
47 %
60 %
50 %
52 %
52 %

Antall
1.1.2013
358
29
317
48
74
39
114
71
172
93
342
15
248
23
163
198
91
175
176
165
271
1
3291
6149

Endring i Endring i
%
antall
22 %
79
66 %
19
11 %
34
19 %
9
8%
6
31 %
12
17 %
19
14 %
10
13 %
23
13 %
12
7%
24
-100 %
-15
18 %
44
26 %
6
13 %
21
9%
17
30 %
27
2%
4
21 %
37
13 %
21
8%
21
100 %
1
14 %
446
15 %

945

Tabellen omfatter kun medlemmer og hvor de er registrert ansatt i vårt medlemsregister.
Økningen i antall psykologer i helseforetakene var fra 2010-2016 på 1046.
Spesialistandelen i helseforetakene sett under ett økte fra 43 % i 2007 til 49 % i 2010 og til 52 % i
2016.
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Biarbeidsforhold, sektor, spesialistandel, kjønn
Tabell 13 Biarbeidsforhold

Arbeidssektor
Annen privatansatt
KS fylke/kommune
NHO Abelia
NHO Service
Oslo kommune
Selvstendig
Selvstendig i AS
Spekter - Helse
Spekter - SAN
Stat
Virke - Helse og sosial
Virke - Høyskoler
Virke - Spesialisthelsetjeneste
Virke - Virksomheter §26 - stat
Totalt (bierverv)
Totalt (fra hovederverv)

Andel
Sektor

Antall
52
26
9
2
6
709
6
107
2
88
5
1
17
12
1042
6831

5%
2%
1%
0%
1%
68 %
1%
10 %
0%
8%
0%
0%
2%
1%
100 %
100,0 %

Andel
Spesialister
60 %
54 %
44 %
100 %
50 %
80 %
50 %
66 %
100 %
73 %
40 %
0%
59 %
75 %
75 %
52 %

Andel
Kvinner
56 %
73 %
78 %
100 %
67 %
55 %
83 %
55 %
100 %
45 %
80 %
100 %
47 %
83 %
56 %
69 %

Tabell 14
Med bierverv
Andel ikke-spesialister
Andel spesialister
Andel med bierverv

Kvinner
6%
18 %
12 %

Menn
11 %
27 %
21 %

Alle
8%
21 %
15 %

Tabellene omfatter kun godkjente medlemmer.
12 % av de kvinnelige medlemmene har et biarbeidsforhold, mot 21 % av de mannlige medlemmene.
Vi ser også at blant kvinner med biarbeidsforhold er det en noe høyere andel ikke-spesialister. Dette
kan bety at kvinner har større tendens til å ha biarbeidsforhold tidlig i karrieren.
Mesteparten (68 %) av alle biarbeidsforhold skjer som selvstendig (privatpraksis e.l.), dernest kommer
helseforetakene med 10 % og staten med 8 %. Andelen med biarbeidsforhold som selvstendig har
sunket fra 78 % i 2010, men har økt igjen fra 65 % i 2013 til 68 % i 2016.
Spesialister har oftere et biarbeidsforhold enn ikke-spesialister, spesialistandelen blant de med
biarbeidsforhold er 75 %, mot 51,9 % for medlemsmassen totalt. Denne andelen er økende fra tidligere
år.
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Under spesialisering

Antall psykologer på fellesprogrammet* i perioden 2004-2015
* tidligere ”innføringsprogrammet”

Tabell 15
År godkjent
2004 og tidl.

Andel
Medlemmer
påbegynt Totalt pr.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 fellesprog. årskull
220

2005

100
126

2006

42

44

68
121

2007

14

19

14

11

3

4

3

13

6

3

2

3

4

2

1

68

14

9

9

4

1

1

152

85

17

4

6

4

3

1

160

115

10

4

6

7

79

16

6

5

164

72

18

7

171

92
148

2008
2009

149

2010
2011
2012
2013

15 %

3198

2

85 %

272

2

83 %

276

87 %

314

3

89 %

341

2

3

85 %

307

4

3

87 %

307

17

9

5

91 %

323

102

20

6

87 %

319

89

23

77 %

350

157

111

77 %

350

200

55 %

364

358

50 %

6721

157

2014
2015
Totalsum

220

226

231

277

279

312

282

287

281

305

287

Tabellen gjelder alle deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Til sammen var 85 % av de som påbegynte innføringsprogrammet i 2015 autorisert i 2014 eller 2015.
Medregnet i tabellen er 5 ikke-medlemmer som påbegynte innføringsprogrammet i 2015.
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Figur 13 Kandidater i Psykologforeningens kursprogram – oppstartsår
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0
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Spesialister
Pr 1.1.2016 var 3701 (52,1 %) godkjente medlemmer spesialister mot 3193 (51,3 %) pr 1.1.2013. Av
disse 3701 hadde 3297 én spesialitet, 346 to spesialiteter, 53 tre spesialiteter og 5 fire spesialiteter.
Av godkjente medlemmer er 49 % av kvinnene spesialister, mot 60 % av mennene. Forskjellen
skyldes i hovedsak ulik alderssammensetning. Innen hvert utdanningskull (samme godkjenningsår) er
det lite forskjell mellom kjønnene når det gjelder spesialisering.

Tabell 16 Antall for hver spesialitet (godkjente psykologer)
Spesialitet
Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Klinisk familiepsykologi
Klinisk gerontopsykologi
Klinisk nevropsykologi
Klinisk psykologi skolen
Klinisk voksenpsykologi
Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsprobl.
Psykologisk habilitering
Arbeid og organisasjonspsykologi
Organisasjonspsykologi
Klinisk arbeidspsykologi
Behandling
Behandling med tillegg
Klinisk psykologi med psykoterapi
Klinisk psykologi (gammel ordning)
Rådgivning
Klinisk samfunnspsykologi
Samfunnspsykologi
Sum

Alle
917
160
33
300
47
1399
180
63
124
14
20
19
12
128
764
17
127
72
4396

Pr. 1.1.16
Medl
895
153
33
280
42
1357
176
59
96
12
20
18
12
123
681
15
126
70
4168

Andel
98 %
96 %
100 %
93 %
89 %
97 %
98 %
94 %
77 %
86 %
100 %
95 %
100 %
96 %
89 %
88 %
99 %
97 %
95 %

Endring
fra 2013 Pr 1.1.13
Endring
Alle
26 %
725
23 %
130
18 %
28
18 %
255
-6 %
50
28 %
1097
29 %
140
3%
61
-13 %
143
100 %
7
233 %
6
-21 %
24
-14 %
14
5%
122
-14 %
893
-43 %
30
41 %
90
-6 %
77
13 %
3892

Merk at enkelte spesialister har flere spesialiteter. Dermed blir antallet spesialiteter høyere enn antall
spesialister.
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Figur 14 Spesialister etter godkjenningsår

Andel spesialister etter godkjenningsår
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Spesialistandel 1.1.13

Spesialistandel 1.1.16

Gjelder medlemmer med aktiv godkjenning. Merk at 1974 var første mulige autorisasjonsår, gjennom
vedtagelsen av psykologloven. Økningen av spesialistandelen i de eldre årgangene skyldes i liten grad
nye spesialister, men at ikke-spesialistene i større grad slutter som medlemmer eller går av med
pensjon.
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Gjennomsnittlig tidsbruk på første spesialitet
Grunnet psykologlovens inntreden i 1974 og endringer i spesialistordningen er det foretatt et utvalg av
medlemmer. Utvalget består av medlemmer som ble spesialist i og etter 1996, med nyere
fordypningsområder og som har minimum 5 år mellom registrert godkjenning og spesialitet.
Beregningene er kun basert på godkjenningsår og år for godkjent spesialitet. Vi finner lite
systematiske kjønnsforskjeller perioden sett under ett, fra år til år varierer det en del. Det er en viss
reduksjon av hvor lang tid nye spesialister har brukt siden godkjenningen de siste 5 årene.

Figur 15

Gjennomsnittlig tidsbruk vs. år for oppnådd 1. spesialitet
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0,0

Til sammen utgjør utvalget 2803 medlemmer. I snitt brukte disse 8,8 år på å bli spesialister. For
kvinner var gjennomsnittet 8,9 år og for menn 8,7 år.
Tabell 17
Totalt
Kvinner
Menn
Første spesialitet
Antall Snitt
Antall Snitt
Antall Snitt
Spes. kl. psyk. ford. Klinisk barne- /ungd. psyk.
793
8,9
645
9,0
148
8,4
Spes. kl. psyk. ford. Klinisk gerontopsykologi
21
7,9
17
7,8
4
8,0
Spes. kl. psyk. ford. Klinisk familiepsykologi
115
9,3
86
9,4
29
9,1
Spes. kl. psyk. ford. Klinisk nevropsykologi
200
9,4
143
9,6
57
8,7
Spes. kl. psyk. ford. Klinisk voksenpsykologi
1237
8,2
817
8,3
420
7,9
Spes. kl. psyk. ford. Psyk. arb. med misbruksprob. 145
8,7
91
8,4
54
9,3
Spes kl. psyk. ford. Psykologisk habilitering
49
13,1
22
15,0
27
11,5
Spesialist i Arb. og org. psykologi
61
11,1
28
11,1
33
11,2
Spesialist i Klinisk arbeidspsykologi
16
8,4
12
8,3
4
9,0
Spesialist i Klinisk med psykoterapi
32
9,6
18
8,9
14
10,6
Spesialist i Klinisk samfunnspsykologi
70
10,1
53
9,9
17
11,0
Spesialist i Organisasjonspsykologi
11
10,1
6
9,5
5
10,8
Spesialist i Samfunnspsykologi
53
12,2
36
11,8
17
13,1
Sum eller snitt
2803
8,8
1974
8,9
829
8,7
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Figur 16 Diagram som viser spesialistandel x antall år etter godkjenning
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Hver linje i diagrammet over representerer ett årskull (1991-2009) og viser hvor stor prosentandel av
kullet som har oppnådd spesialistgodkjenning etter X antall år (høyst 15 år). Under er samme graf
hvor kategori og x-akse er byttet om. Her representerer hver linje antall år etter godkjenning.

Figur 17
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Vi ser tydelig tendensen til at en større andel av de nyere kullene raskere ble spesialist frem til kullene
2000 og 2001. I årene etter dette har utviklingen gått noe tilbake for så å øke igjen.
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Psykologer med lisens
Tabell 18 Medlemmer med lisens og i hvilket land de er utdannet:
Utdanningsland
Antall
Danmark
216
Sverige
3
Norge
2
Ungarn
17
EØS ellers
7
Verden for øvrig
2
Ukjent
2
Sum
249
Tabell 19 I hvilken sektor medlemmer med lisens er ansatt:
Sektor
Antall
Andre (har ikke info. om arb.forhold) 6
Andre 2 (ikke yrkesaktiv)
1
Annen privatansatt
16
KS fylke/kommune
19
Oslo kommune
2
Selvstendig
6
Spekter - Helse
177
Spekter - SAN
2
Stat
5
Student
1
Virke - Spesialisthelsetjeneste
14
Sum
249
Helsedirektoratet (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) sier i sine retningslinjer for
veiledet praksis for psykologer med lisens at slik veiledet praksis må foregå innen
spesialisthelsetjenesten. Tabellen over viser at 50 medlemmer med lisens har et kjent arbeidsforhold
utenfor spesialisthelsetjenesten.
Det er for tiden ingen medlemmer med lisens som har redusert medlemsavgift
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Prognoser for tilvekst og avgang
Tabell 20 Prognoser for antall godkjente psykologer i Norge (lisens og autorisasjon).
År

Norge

Norden EØS

Verden Totalt

67Netto
åringer tilvekst

Folketall
Totalt antall
(fremskr.
psykologer
SSB)

Innbyggere
pr psykolog

2016

272

110

52

6

422

145

277

8 391

5 225 558

623

2017

292

110

75

6

451

135

316

8 707

5 283 472

607

2018

302

110

105

6

483

120

363

9 070

5 340 336

589

2019

302

110

105

6

493

119

374

9 444

5 395 780

571

2020

304

110

105

6

525

140

385

9 829

5 450 106

554

2021

320

110

105

6

541

137

404

10 233

5 503 456

538

2022

331

110

105

6

552

138

414

10 647

5 556 060

522

2023

331

110

105

6

552

115

437

11 084

5 608 116

506

2024

331

110

105

6

552

136

416

11 500

5 659 709

492

2025

331

110

105

6

552

129

423

11 923

5 710 615

479

2026

331

110

105

6

552

128

424

12 347

5 760 761

467

2027

331

110

105

6

552

136

416

12 763

5 809 584

455

2028

331

110

105

6

552

154

398

13 161

5 857 230

445

2029

331

110

105

6

552

135

417

13 578

5 903 423

435

2030

331

110

105

6

552

147

405

13 983

5 948 157

425

2031

331

110

105

6

552

150

402

14 385

5 991 434

417

2032

331

110

105

6

552

158

394

14 779

6 033 253

408

2033

331

110

105

6

552

172

380

15 159

6 073 673

401

2034

331

110

105

6

552

173

379

15 538

6 112 849

393

2035

331

110

105

6

552

179

373

15 911

6 150 736

387

Den største endringen vil komme innen EØS. Grunnen til dette er den store økningen av antall
psykologistudenter ved ELTE-universitetet i Ungarn som antakelig blir godkjent ved endt utdanning. I
2013 fikk 2 utdannet i Ungarn lisens, i 2014 10, i 2015 17. I 2015 studerte 73 nordmenn på masternivå
(2-årig) i Ungarn og i 2016 er dette antallet 112. Vi forventer derfor en betydelig økning studenter som
søker lisens i Norge i årene fremover.
I prognosen er det regnet 272 norskutdannede i 2016 og gradvis økende til 331 i 2022. Økningen
skyldes både iverksatte og planlagte nye studieplasser ved de 4 lærestedene.
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Norsk Nevropsykologisk Forening
(NNF)
NNF er en faglig interesseforening i NPF. NNF
har ca. 380 medlemmer, og har egne
vedtekter og økonomi.
En hovedoppgave for NNFs styre er å avholde
årlige årsmøtekonferanser. Ordinære
årsmøter tiltrekker seg nå ca. 220 deltakere,
og det er tradisjon for et faglig program av
høy kvalitet, der årsmøtekurset
forhåndsgodkjennes som fritt spesialistkurs
og vedlikeholdskurs.
NNF samarbeider nært og godt med
sekretariatet og ledelsen i NPF. I 2016
arrangerer NNF 20 års jubileumsmøte, og
påregner rekordstort deltakertall.

Styre
•
•
•
•

Leder: Marianne Løvstad
Nestleder: Jens Egeland
Nettredaktør: Anja Vaskinn
Kasserer: Rune Raudeberg

Styremedlemmer:
• Jude Nicholas
• Merete Glenne Øie
• Pål Dåstøl
• Thomas Mengshoel
• Roar Glefjell, Monica Johansson.

NNF er medlem av den europeiske
føderasjonen av nevropsykologiske
foreninger (FESN).
NNF har i perioden gjennomført en
spørreundersøkelse blant norske
nevropsykologer som inngår som del av en
internasjonal spørreundersøkelse. De
nordiske resultatene fra denne forberedes nå
for internasjonal publisering, og vil gi en god
oversikt over status for norske
nevropsykologer på en rekke områder.
NNF utgir medlemsbladet Nevropsykologi,
der Kjell-Tore Hovik er redaktør, med Jens
Egeland som vitenskapelig redaktør.
Nevropsykologi er godkjent som Nivå-1
tidsskrift, og planlegges utgitt 2 ganger årlig.
NNF har egen hjemmeside
(http://www.nevropsyk.org), og facebookside
(https://www.facebook.com/NorskNevropsyk
ologiskForening/ ), der man når både
medlemmer og mange andre med interesse
for nevropsykologi og hjernen. For øvrig
arbeider styret i NNF fortløpende med saker
av relevans for nevropsykologer.
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Forening for sakkyndige
psykologer (FOSAP)
Organisasjon og mandat
FOSAP ble etablert i 1992 som en
interessegruppe for psykologer som opptrer
som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter
lov om barn og foreldre og etter lov om
barneverntjenester. I 2015 ble målgruppen
utvidet til også å gjelde sakkyndige psykologer
innenfor strafferett og erstatningsrett. Dette
skal endelig vedtas på NPFs landsmøte høsten
2016.
FOSAP er en interesseforening innenfor Norsk
psykologforening. Medlemskap er åpent for alle
psykologer som er organisert i NPF. Foreningen
skal ivareta medlemmenes faglige interesser,
være pådriver for utvikling innen feltet, og skal
danne utgangspunkt for fagutvikling innen
arbeidsområdet. Den skal videre ivareta
medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser
ved at den kan ta faglige initiativ utad, samt
søke å bidra til og medvirke i NPFs fagpolitiske
arbeid.
FOSAP har 155 registrerte medlemmer. Fra
2016 er årsmøtet flyttet fra høstparten til
vårparten.
Situasjon/status
FOSAP har i perioden arbeidet med følgende
saksområder:
• Utvidelse av FOSAP til også å gjelde
sakkyndige psykologer innenfor feltene
strafferett og erstatningsrett
• Arbeid for økning av avlønning i arbeid for
Fylkesnemnden for barnevern og sosial
saker, og domstolen.
• Bruk av egenerklæringer for sakkyndiges
habilitet i barnevernsaker
• Samvær for barn 0-3 år i saker etter Lov om
barn og foreldre i samarbeid med
medlemmene.
• Samarbeid med ulike instanser som er
sentrale innenfor vårt felt
• Faglig oppdatering av medlemmer
Resultater
FOSAP gir støtte til lokale samlinger. Det
arrangeres 2-3 slike per år.
FOSAP har arrangert følgende
endagskonferanser :
• Vår 2014: «Sakkyndig arbeid i et kulturelt
mangfold»

• Vår 2015: «Fattigdom og
omsorgsvurderinger»
• Oktober 2016: (har planer for) «Utredning
av sped- og småbarn i barnevernsaker»
FOSAP har arrangert følgende
todagerskonferanser i forbindelse med
årsmøtet:
• Høst 2014: «Kvalitetssikring av sakkyndige
utredninger. Ubekreftede anklager om
seksuelle overgrep i barnefordelingsaker og
barnevernsaker»
• Høst 2015: «Kartleggingsinstrumentet
DOORS, for kartleggning av særlige
risikofaktorer i familier»
• Vår 2016: «Beslutningsteori sin plass i
sakkyndigarbeid for domstolene».
FOSAP har foreslått medlem til Ankeutvalget.
FOSAP har produsert og distribuert brosjyren
«Samvær 0-3»: Anbefaling om samvær for de
yngste barna i saker etter barneloven. Uttalt oss
i media en rekke ganger knyttet til denne.
FOSAP har samarbeidet med Barnesakkyndig
kommisjon gjennom ulike møter og gjennom å
formidle informasjon til medlemmer.
FOSAP har besvart ulike høringsforespørsler fra
NPF.
FOSAP har arrangert halvdagskonferanse for
sosialstyrelsen i Helsingborg med tema:
«Foreldrekonflikter om bosted og samvær i
norsk familievern og rettssystem»
FOSAPs styremedlemmer har samarbeidet med
og vært i møter med NPF, Utdanningsprogram
for barnefaglig sakkyndige, Oslo
tingrett(Barnelovgruppa), Barne og
likestillingsdepartementet (BLD) og
Barneombudet.
FOSAP har i samarbeid med NPF sendt brev til
BLD for å uttrykke misnøye med avlønning i
Fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker.
Styre
• Bodil Solheim styreleder fra april 2016,
sekretær til april 2016)
• Thomas Nordhagen: styremedlem
• Gunnar Ekeid: styremedlem
• Olof Gøtestam : styremedlem
• Ingolf Fosse : styremedlem
• Pål Grøndahl : varamedlem
• Jørgen Sundby: varamedlem
Andre som har vært i styret i perioden:
- Katrin Koch var leder frem til april 2016.
- Vanja Hjelmseth var varamedlem 2014-15.
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Foreningen for psykologer i privat
praksis (FPP)
1) Styret har i perioden 22. oktober 2015 – 27.
oktober 2016 hatt følgende sammensetning:
• Ragnar Kværness (valgt 2013),
• Annvor Lobekk (valgt 2013),
• Svein-Erik Hansen (valgt 2014),
• Casper Meyer Nilsen (valgt 2014),
• Kenneth Fosse Jørgensen (valgt 2015)
• Vigdis Slotterøy (valgt 2015)
Det har ikke vært varamedlemmer til styret i
perioden.
Styret konstituerte seg selv, og i
årsmøteperioden har verv vært fordelt på
følgende måte:
Leder: Ragnar Kværness, kasserer Annvor
Lobekk, styremedlemmer Svein-Erik Hansen,
Casper Meyer Nilsen, Vigdis Slotterøy (valgt inn
i Fondsstyret fra FPP) og Kenneth Fosse
Jørgensen (sistnevnte ansvarlig for FPP’s
hjemmeside).
Valgkomite i samme periode har bestått av
Jofrid Bjørkvik og Snorre R. Sæbø.
Revisor i samme periode har vært Arne Bell
Trædal.
2) Styrets arbeidsform
Årsmøtet har tidligere (2011) gitt føringer på
alternativ avvikling av styremøter for å spare
ressurser. Styret har fulgt dette opp i de
etterfølgende årsmøteperiodene ved å avvikle
omkring halvparten av styremøtene som
telefonkonferanser. Styret hadde to
styreseminar (heldagsmøter) tidlig i
årsmøteperioden. Det er styrets erfaring at
denne måten å organisere arbeidet på har
fungert godt. På grunn av styrets brede
geografisk sammensetning er det ganske dyrt å
gjennomføre styremøtene.
På grunn av ekstraordinære omstendigheter –
kansellering av flyvninger til/fra Bergen i
forbindelse med stormene i januar 2016 – ble
det avholdt to, ikke bare ett, heldagsmøter med
nye og gamle styremedlemmer i begynnelsen
av 2016. På det første av disse møtene,
29.01.16, var det bare Ragnar Kværness og de
to nye styremedlemmene, Kenneth Fosse
Jørgensen og Vigdis Slotterøy, som møtte.
Det er avholdt ni styremøter i perioden, hvorav
to styreseminar, tre ordinære styremøter der

styret møttes fysisk og fire styremøter som
telefonkonferanser. Bergen og Oslo er valgt
som møtested for styret i inneværende periode
etter en samlet vurdering, der FPP sine
kostnader og styremedlemmenes
reisebelastning og -utgifter er tillagt vekt.
Møtene skjedde på følgende datoer: 7.
desember 2015 (telefonkonferanse), 29. januar
2016 (Bergen, styreseminar), 9 februar
(telefonmøte), 11. mars (Bergen, styreseminar),
5. april (telefonkonferanse), 6. juni (Oslo,
styremøte), 23. august (telefonkonferanse)
19.09 (Oslo eller Bergen, styremøte). 27.10
(Oslo, styremøte i forkant av årsmøte og
fagseminar)
3) FPPs aktivitet og føringer fra årsmøtet 2015.
FPP var representert med en deltager – leder
Ragnar Kværness - på Norsk psykologforenings
lederkonferanser i Sandefjord i november 2015
og i juni 2016.
Styremedlem Vigdis Slotterøy ble i
inneværende periode valgt inn i NPFs
Fondsstyre for privatpraktiserende psykologer.
Representanter fra FPP har fulgt opp
samarbeidet med NPF’s forhandlingsutvalg,
deltatt på Inntektspolitisk Verksted i mars 2016,
og kommet med innspill til lønnsoppgjør,
takstforhandlinger og organisatoriske forhold
for privatpraktiserende psykologer.
Styret i FPP hadde faglig ansvar for og
organiserte fagseminar og årsmøte i Oslo 2015.
Seminaret hadde 57 deltagere. Tema: «Hva er
en god terapeut» - med faglige innspill fra:
Peder Kjøs, Helene Amundsen Nissen Lie, Gerd
Kvaale og Helge Rønnestad. I tillegg deltok NPFs
forhandlingsavdeling, v/Rune Frøyland og Heidi
Roald. For ytterligere program, se
hjemmesiden. Inneværende periode avsluttes
med fagseminar og årsmøte 27 – 29 oktober
2016, med tema «Vekst og vitalitet i
psykologrollen».
I inneværende årsmøteperiode ble det ble søkt
fondet om kr 120 000, og innvilget 90 000,- som
tilskudd for seminar og årsmøte i 2016. Søknad
om støtte for driftsmidler for 2017 til fondet
skal sendes innen fristen.
Styret har ikke kjennskap til at det er etablert
nye lokallag i perioden.
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Via 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 heleller deltidspraksis ikke kjenner til FPP,
eventuelt ikke oppfatter FPP som relevant.
Styret ber årsmøte 2016 diskutere foreningens
aktivitet og strategi for nyrekruttering.

4) Styrets arbeid.
Hoveddelen av styrets arbeid er å forberede og
arrangere FPP sitt seminar og årsmøte for 2016.
Det har vært styrets intensjon å sette sammen
et program til årets seminar som er aktuelt for
psykologer i privatpraksis, og tematisk er en
videreføring av seminaret i Bergen 2014 og i
Oslo 2015. Styret har fått mange
tilbakemeldinger på at temaene vi har fulgt
gjennom to år, og planlegger å videreføre i
årets seminar – å se på psykologenes rolle i
terapiprosessen i utvidet forstand – oppleves
relevant av FPPs medlemmer.
Arbeidsmengden med den tekniske
gjennomføringen av arrangement har etter
styrets erfaring tiltatt de senere år.
Styret, ved leder, mottar av og til innspill fra
medlemmer og representanter i NPF om
aktuelle saker. Det er viktig å understreke at
NPF er forhandlingspart, evt høringsinstans i
saker som angår faglige og driftsmessige vilkår
for privatpraksis. Dette er ikke FPPs formelle
rolle.
Slik FPP er organisert i dag blir slike saker
drøftet i styret, og så langt det er mulig forsøker
styret å gi tilbakemelding til den som
henvender seg. Styret ber årsmøte ta dette til
orientering og ber årsmøte om en diskusjon
med innspill der styret får noen føringer til
hvordan høringsinnspill, meninger fra
medlemmer og informasjon fra NPF skal
håndteres. Det er vanskelig å gi en forsvarlig
behandling av slike saker mellom årsmøtene.
5) Samarbeid med NPF
FPP er formelt en interesseorganisasjon under
NPF. FPP og NPF har tidligere signert formell
samarbeidskontrakt vedr tjenester NPF utfører
for FPP og betaling for disse. Dette betyr at NPF
administrerer medlemsregister, herunder
utsendelse og innkreving av kontingent for FPP.
Innmelding i FPP skal sendes FPP via nettsiden.

NPF administrer påmelding og innbetaling til
seminar og årsmøte. I avtalen ligger det
mulighet for at NPF kan føre regnskap for FPP.
Dette er ikke praktisert i inneværende periode,
og FPP har til nå ført eget regnskap. Videre er
NPF vert for FPP sin hjemmeside.
FPP, ved leder, har samarbeidet med NPF i form
av innspill under taktsforhandlinger og andre
forhold knyttet til privatpraktiserende
psykologers økonomiske og formelle
rettigheter. FPP, ved leder, har også deltatt på
årets Inntektspolitiske Verksted.
Styret vurderer samarbeidet med NPF som
godt.
6) Hjemmeside
FPP sin hjemmeside er lagt inn på NPF sin
hjemmeside.
http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjo
n/Utvalg-raad-oginteresseforeninger/
Interesseforeninger/Forening-for-psykologer-iprivat-praksis-FPP
FPP sine årsmeldinger er lagt ut der, sammen
med andre tilgjengelige dokumenter fra
tidligere seminarer. Styret, v/Kenneth Fosse
Jørgensen, holder selv hjemmesiden oppdatert.
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 videre til styret.
Hjemmesiden har potensiale til å fungere som
bindeledd mellom medlemmer og styret. Som
nevnt over er det i første rekke henvendelser
med spørsmål om oppstart og drift av
privatpraksis.
7) Foreslåtte prioriterte oppgaver i 2017
(Dette er det inneværende styrets forslag til det
styret som velges på årets årsmøte, sittende
styre kan som kjent ikke pålegge det fremtidige
styret hva de skal gjøre):
• arrangere seminar og årsmøte 2017
• samarbeidet med NPF, inkludert
forhandlingsutvalget
• arbeide for å øke FPP sin relevans blant
psykologer i privat praksis.
• hjemmesiden
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Foreningen for Interkulturell
Psykologi (FIP)
På grunn av store endringer i
befolkningstrukturen er psykologrollen i
endring. Dette er merkbart for profesjonen
som helhet og en av grunnene til at NPF
støtter foreningen for interkulturell psykologi
som skal være med og bidra til økt krysskulturell kompetanse for psykologer som har
behov for det i sitt daglige virke.
Vårt mandat er:
å høyne interesse for og kunnskap om
kulturelt mangfold blant psykologene
å bygge et nettverk for psykologer som
jobber med og er opptatt av interkulturelle
problemstillinger
å delta i den (fag-) politiske debatten for å
bidra til et mer inkluderende og rettferdig
samfunn
I siste perioden (2015/2016) har styret
bestått av:
• Jessica Harnischfeger (leder)
• Shanti Gylseth (nestleder)
• Åse K. Rio (kasserer)
• Lovise Angen Krogstad (styremedlem)
• Solfrid Raknes (styremedlem)
• Paal Rasmussen (styremedlem)
• Murielle Silva Seguel (vara)
• Emine Kale (vara)
• Akiah Ottesen Berg (vara til høst 2015)
Aktivitet
I perioden fra sist landsmøte har vi jobbet
med å markedsføre FIP blant psykologer over
hele landet. Dette gjør vi via deltagelse på
seminarer og undervisning på
fellesprogrammet. Vi har også en facebook-

side som oppdateres jevnlig og en blogg på
NPF sine sider.
Våre tiltak har som mål å skape større
interesse for interkulturelle tema blant
psykologer, og informere om mulighet for
veiledning og kunnskap om temaet.
Vi arbeider også med økt bevisstgjøring av
viktige temaer som berører interkulturalitet:
Vi organiserer f.eks. fagmøter for psykologer
og andre interesserte faggrupper. De siste
har handlet om bl. a. minoritetsfamilier i
barnevernet, forståelse av flyktningebarn,
nevn alle kanskje?
Vi jobber også med å spre kunnskap over hele
landet og har derfor flere styremedlemmer
som ikke bor i Oslo. Både fagmøter og
styremøter har i år blitt avholdt i Bergen og
vi holder kontakt med interesserte
psykologistudenter i Trondheim. Dette
arbeidet vil vi fortsette med de neste årene.
FIP har en egen blogg på NPFs hjemmeside
hvor vi inviterer til debatt om temaer som
berører vårt felt.
Av politiske saker har vi i 2016 oppfordret
barneombudet om å gjøre informasjonen om
sine tjenester tilgjengelig for barn som ikke
(enda) kan norsk . Dette har gitt raskt og
positiv respons. Vi er opptatt av å gjøre
psykologene rustet for et samfunn som blir
mer og mer heterogen og mangfoldig. Vi vil
bidra til at dette skal oppfattes som et
potensiale.
Det består stor enighet i NPF om at dette er
et viktig og nyttig arbeid i tiden fremover.
Dette arbeidet skal vi fortsette med i neste
periode.
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Styremedlemmer i lokalavdelingene pr. september 2016
Akershus lokalavdeling
Trygve A. Sætherskar
Kristin Storvik
Heidi Tessand
Christin Weiss
Jan Sjøberg
Joan Sigrun Nygard
Brit Helen Lye
Nina Sandsbakk
Henrik Vik
Helene Kindle-Skau (p.t. i barselpermisjon)

leder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Aust-Agder lokalavdeling
Karen Marie Dreier Ludianos
Janne Hammervold Veer
Charlotte Rieber-Moon
Annette Lilletvedt
Jens Jensenius
Elisabeth Holck-Steen

leder
nestleder
sekretær
kasserer
styremedlem
styremedlem

Buskerud lokalavdeling
Aksel Lindstad
Kristin Kilvær
Ellen Marie Janse van Vuuren
Aksel Lindstad
Elisabeth Markovic
Jørgen Flor
Gry Stafseth
Hanne Kristine Jarud (i permisjon)
Aleksandra Markovic ( for Hanne Kristine Jarud)
Even Rognan
Trond Løkling

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
kasserer
styremedlem
styremedlem
web.ansvarlig
styremedlem
styremedlem

Finnmark lokalavdeling
Andrew Sak
Stein Daniel Østmo
Siri Eliassen
Kristine Grønnum

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Hedmark lokalavdeling
Ingvild Knutssen Moen
Lene Engen
Eline Berg
Marie Klæt Gjersheim
Trygve Sagen Inderhaug
Ingrid Mangnes

leder
styremedlem
nestleder
webansvarlig
andre nestleder
økonomiansvarlig
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Hordaland lokalavdeling
Bjarte Bruntveit
Guro Sørevik
Maria Norheim
Beate Bø
Brynhild Johansen
Cecilie Aasen
Cecilie Nordenson
Oddvar Skjæveland
Ann Helen Sandal
Stian Espevoll
Tormod Elias Solberg
Peter Haugene
Trude Senneseth
Synne Haaland
Arild Eikenæs Vengen
Elfrid Krossbakken

leder
nestleder
styremedlem/FU
sekretær
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
studentrepresentant
revisor
valgkomite
valgkomite
valgkomite

Møre og Romsdal lokalavdeling
Magne Storvik
Liv Christine Strandenæs
Mariken Gulbrandsen
Einar Nes
Kristin Garaas Løchen
Rui Manuel Aas Correia
Marie Miciano
Nina Fremmerlid

leder
kasserer
sekretær
kommunikasjonsansvarlig
representant for ikke-spesialister
repr. for kommunalt ansatte psykologer
styremedlem
styremedlem

Nord-Trøndelag lokalavdeling
Stein Aage Henriksen
Margrethe Aunet
Nina Sofie Hermann
Tor Andreas Aasen
Reiel Andreas Storheil Pedersen
Jostein Paul Årøen Lein

leder
kasserer
sekretær
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Nordland lokalavdeling
Adriana Ochoa
Iris Anette Søderholm
Kirsti Margarethe Jørgensen
Line Amundsen
Andreas Vikan Seljeseth
Iris Anette Søderholm
Marit Ottermo
Bodil Lindgaard
Marianne Helen Dahl

leder
nestleder
kasserer
sekretær
LAU-representant
web ansvarlig
web ansvarlig
valgkomitee
valgkomitee
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Oppland lokalavdeling
Marthe Ø. Nordberg
Jo Clausen
Merete Schüller
Iver Sørlie Røhr
Tina Haslene
Kristina Hegland
Maryam Khattak

leder
kasserer
forhandlingsansvarlig
nestleder og web-ansvarlig
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Oslo lokalavdeling
Inge Arne Teigset
Silje Folge Bungum
Jonas Leversen
Margaret Ford
Hanne Kristin Hop
Andreas Anker Hviid
Inger M. Andreassen
Rudi Myrvang
Karl Bang

leder
kasserer
IT-ansvarlig
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Rogaland lokalavdeling
Klara Øverland
Kjersti Tolo Hausberg
Øivind Bjørnson
Ivar Elvik
Håvard Wester Breistein
Siri Steffensen
Lars-Ole Kristensen

leder
kasserer
sekretær
forhandlingsutvalg
forhandlingsutvalg
fagkontakt
fagkontakt

Sogn og Fjordane lokalavdeling
Karen-Merete Bruland
Peter Zehentbauer
Herdis Bergset

leder
sekretær og kasserer
styremedlem

Sør-Trøndelag lokalavdeling
Morten Thorsen
Viviann Sandberg Larsen
Martha Kristine Andersen
Anette Hassel
Gunnar Hays Gotaas
Elin Killi-Olsen
Katrin Glatz Brubakk
Ingrid Hjertaas

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
studentrepresentant

Telemark
Birgitte Lindøe
Karina Renate Kulbeck
Karen Ragnarsdottir
Camilla Nørgaard Marcussen
Elisabeth Everest

leder
styremedlem
kasserer
styremedlem
sekretær
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Troms lokalavdeling:
Elisabeth Growen Borch
Elisabeth Ovanger Barrett (i permisjon)
Gry Sørli
Anne Sofie Bentzen
Nora Mortensen Aalo
Ingvild Trøite Johnsen
Ida Grindahl

leder
nestleder
vara nestleder
arrangementsansvarlig
kasserer
studentmedlem
studentmedlem

Styret i Vest-Agder:
Ann Birgithe S Eikhom
Hege Løchstøer
Kari Linnea Birkeland
Oliver Hörlein
Cathrine Lykkedrang Kleppe
Anders Wahlstedt
Trine Åstveit Lund
Silje Støle Brokke

leder
nestleder
kasserer
styremedlem
LAU repr
styremedlem
sekretær
styremedlem (barselpermisjon)

Vestfold:
Anne-Kristin Imenes
Susanne Nordby Johansen
Tanya Ryder
Ingvild Gregersen
Trine Elverum
Annette Syverstad
Patrick Faaland

leder
nestleder
sekretær
LAU/webansvarlig
kasserer
styremedlem
varamedlem

Østfold lokalavdeling
Harald Sandnes
Ole Hafsmo
Jan Hageselle
Stephan Neuhaus
Øyvind Nordhus

leder
sekretær
styremedlem
kasserer
webredaktør
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Æresmedlemmer
•
•
•
•
•
•

Turid Vogt Grinde
Magne Raundalen
Sverre L. Nielsen
Nora Sveaas
Halvor Kjølstad
An-Magritt Aanonsen

Ansatte i sekretariatet pr
01.09.2016
Aasdokken Hege Kilen Sentralbord- og
resepsjonsmedarb.
Aubert Ingvild
Spesialrådgiver
fra juli 2016

Bekkali Salim
Clausen Anette
Danielsen Eva
Dyrhovd Toril
Eide Wencke Sartori

Medlemsregisteransvarlig
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Rådgiver
Spesialrådgiver

fra mars 2015

Engebråten Siv Tove Spesialrådgiver
Engevold Winnie
Markedskonsulent
Engh Ellen Ekre
Spesialrådgiver
Fossum Ingvild SkinstadSpesialrådgiver
Fraas-Johansen Aina Spesialrådgiver
Gjøstøl Bente Åsland Lønns- og
regnskapsansvarlig
Grette Tone
Administrasjonsmedarbeider
Grønås Linda T
Administrasjonssjef
fra oktober 2015

Hakimjawadi Monireh Medlemsregistermedarbeider
Halvorsen Per
Nettredaktør
Helmikstøl Øystein
Journalist
Henriksen Pernille S. Sekretær

Holth Ida Kathrine

Fagredaktør

fra oktober 2014

Hovde Trude
Kurskonsulent
Høstmælingen Andreas Fagsjef
Håkonsen Liv Kleven Kurskonsulent
Jonassen Lisbet
Sekretær
Kjøs Peder
Fagredaktør
fra april 2015

It- og Driftssjef
Kurskonsulent
Kurskonsulent

Kristensen Bjørn T.
Lajord Stein Petter
Lunde Nina Knapper
Naglestad Tone
Slettbakken
Nielsen Sverre L.
Okkenhaug Julius
Olsen Bjørnar
Pedersen Tove Beate
Ringdal Eilert
Roald Heidi
Sandland Unni
Skuterud Anders
Solberg Per Olav

Administrasjonssekretær
Seniorrådgiver
Spesialrådgiver
Sjefredaktør
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Markedskoordinator
Spesialrådgiver
Redaktør

Solhaug Joakim
Standahl Rita Synnøve
Stokvik Bjørnhild
Strand Nina Elisabeth
Straumsheim Per Atle
Tunold Ole Braarud
Wiker Gøril
Zimmermann Christian

Ass. forhandlingssjef
Fagkonsulent
Utdanningssjef
Journalist
Spesialrådgiver
Generalsekretær
Kommunikasjonssjef
Forhandlingssjef

fra januar 2014

Fratrådt i perioden
•
•
•
•
•
•
•

Hageberg Arne Olav
Hoff Johanne
Mølmann Heidi Trøen
Paulsberg Nanette
Tallaksen Ann Torunn
Trzcinska Marta
Whist John Ole
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Høringsuttalelser avgitt av Norsk psykologforening 1.9.2013 – 31.8.2016
Til

Høringssak

Akademikerne

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Akademikerne

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Akademikerne

Endringer i arbeidsmiljøloven

Akademikerne

Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn

Akademikerne

Forslag til ny lov om statens ansatte

Arbeids- og sosialdepartementet

NOU 2016:1, Arbeidstidsutvalgets innstilling

Barne- og
likestillingsdepartementet
Barne- og
likestillingsdepartementet
Barne- og
likestillingsdepartementet
Barne- og
likestillingsdepartementet
Barne-, likestillings – og
inkluderingsdepartementet
Barne-, likestillings – og
inkluderingsdepartementet
Barne-, likestillings – og
inkluderingsdepartementet
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Forbud mot bruk av barn som tolk

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i
lov om barnevernstjenester
Ny adopsjonslov
Kvalitets- og strukturform i barnevernet - forslag til endringer i
barnevernloven
Tolkning i offentlig sektor, et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd
FN Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD)
Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap
Endring i forskrift om barnesakkynding kommisjon
Forslag til endringer i folketrygd og andre endringer som følge av
henvisning fra psykologer
Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av
kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten
Endringer i spesialisthelsetjenesten - oppnevning av kontaktperson

Helse- og omsorgsdepartementet

Endring i sprøyteromloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Reservasjonsordning for fastleger

Helse- og omsorgsdepartementet

Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon
mv. fra 75-80 år
Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten
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Helse- og omsorgsdepartementet

Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg
Nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning
Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Helse- og omsorgsdepartementet

Anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten
Forslag til endringar i psykisk helsevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og
omsorgstjeneste
Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov.
Ekstern høring på utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne
Revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for
svangerskapsomsorgen om temaene vold og seksuelle overgrep mot
gravide
Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på
helse, omsorgs- og velferdsområdet
Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for
internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
Spesialist og overgangsregler rus og avhengighetsmedisin

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Utkast til veileder, habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator
Revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og
katastrofer - helsedirektoratet ved avdeling for psykisk helse og rus
Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og
vanedannende legemidler
Utkast til veileder om Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten
og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov
Retningslinje behandling og rehabilitering. IS-2014, Ekstern høring
Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i
spesialisthelsetjenesten
Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten
Mulig omlegging av den aktivitetsbaserte finansieringsordningen for
polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD

120

Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Endringer i forskrift om den rettsmedisinske kommisjon
Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
Lengeværende barn
Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk,
organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge.
Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10, skyldevne,
sakkyndighet og samfunnsvern
Forslag til ending i forskrift om salær til advokater mv.
Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger
Forslag til endringer i forskrift om sikkerhetsvurdering i høyere
utdanning
Virkemidler for et trygt skolemiljø

Legemiddelverket

Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for
barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning - Tiltaksplan for å
bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge
Forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU
Forslag om å oppheve legemiddelforskriften § 13-12

Ministry of Foreign Affairs

Vurdering av endringer av nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortinget

Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)

Vegvesenet

Endring av førerkortforskriften

Kunnskapsdepartementet
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Oppsummert regnskap 2013 - 2015
Oversikt over regnskapsoppstillinger og –
prinsipper
Hvert år utarbeides et regnskap for
Psykologforeningen sentralt, basert på
regnskapslovens bestemmelser. Det er dette
regnskapet som er foreningens offisielle
regnskap og som revisor vurderer og avgir
beretning til. De årlige regnskapene består av:
•
•
•
•

Regnskapsberetning
Resultatregnskap
Balanseoppstilling (Oversikt over
eiendeler, gjeld og egenkapital)
Noter

Regnskapene skal etter regnskapsloven
godkjennes innen 6 måneder etter
regnskapsårets slutt. Det er Sentralstyret i
egenskap av høyeste organ i
Psykologforeningen mellom landsmøtene,
som godkjenner regnskapene.
Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 følger på
de videre sidene, sammen med revisorberetninger. I tråd med regnskapsloven er
fondene innarbeidet i regnskapene, inklusive
Fond til etter- og videreutdanning. Imidlertid
er det også tatt med regnskaper for de enkelte
fondene lenger ut i beretningen.
Varige driftsmidler (f.eks. møbler og IT-utstyr)
føres i balansen som eiendeler, og
avskrivningen på disse eiendelene føres som
kostnader i resultatregnskapet.
For den interne økonomistyringen i
Psykologforeningen utarbeides det årlige
budsjetter der fondene ikke er med. Gjennom
året utarbeides det regnskapsrapporter med
samme innhold og oppstilling som
budsjettene (internregnskap). Disse
budsjettene og regnskapsrapportene er viktige
instrumenter i foreningens økonomistyring og
rapportene fremlegges med jevne mellomrom
for sentralstyret.
Kommentarer til det offisielle regnskapet

De offisielle regnskapene viser at
Psykologforeningens økonomiske stilling er
god. Egenkapitalen har ligget fra 71 % til 78 %
av totalkapitalen gjennom hele perioden.
Egenkapitalprosenten er såpass høy at den gir
foreningen en solid økonomi (god evne til å
bære tap) og et godt grunnlag for videre drift.
Egenkapitalen for NPF inklusive fondene, var
ved utløpet av 2015 på kr. 53 061 827. Av
dette var mer enn 32 MKR egenkapital i Fond
for videre- og etterutdanning. Det er altså slik
at brorparten av den totale egenkapitalen er
bundet til bestemte formål.
Den samlede egenkapitalen økte fra
kr. 41 696 160 ved starten av 2013 til
kr. 53 061 827 ved utløpet av 2015. Dette er
en økning på 27,3 %. Ser vi på egenkapitalen
utenom fondene, er den i samme periode økt
med 46 % fra kr. 14 234 985 til kr. 20 723 604.
(Se også omtalen av pensjonsforpliktelser
lenger nede)
En svært stor andel av eiendelene har
gjennom hele perioden vært likvide midler.
Betalingsevnen har derfor vært god, og
foreningen har i perioden aldri hatt problemer
med å oppfylle sine betalingsforpliktelser.
Pensjonsforpliktelser
Livsforsikringsselskapene har i perioden priset
pensjonspremien for de ansatte i sekretariatet
stadig høyere. En urimelig høy andel av
premien går til risikodekning og administrasjonskostnader. Pensjonskostnadene er mer
enn doblet i løpet av få år (fra ca 2,5 mkr til
over 6 mkr).
Det er bebudet en endring i regnskapsreglene
som krever dekning i balansen for hele
estimatet av fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dette beløpet er høyere enn
Psykologforeningens frie egenkapital.
Denne situasjonen rammer de fleste
virksomheter med såkalt ytelsesbasert
tjenestepensjon. Samtlige aktuelle
akademikerorganisasjoner er enten i ferd
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Denne typen pensjon ble etablert i en
langvarig periode med høyt rentenivå og stor
nominell avkastning på pensjonsreservene.
Med dagens nullrente er ikke den
ytelsesbaserte tjenestepensjonen lenger
bærekraftig.

Brutto premie for den nye pensjonsordningen
ligger på rundt 60 % av dagens nivå. Med
dagens maksimumsgrenser for skattefri
pensjonssparing gir den nye pensjonsordningen for de fleste ansatte ikke en like
god pensjon som dagens. Det ble derfor
vedtatt en økonomisk kompensasjon beregnet
individuelt på grunnlag av estimert lønnsfremskrivning.

Sentralstyret vedtok derfor overgang til ny
pensjonsordning i april 2016, for å sikre bedre
forutsigbarhet og unngå kapitalavsetninger for
å dekke fremtidige gjeldsforpliktelser.

Beslutningen om overgang til ny
pensjonsordning sikrer Psykologforeningen
økonomisk forutsigbarhet og mer stabil
økonomisk drift i fremtiden.

med, eller har allerede gått bort fra
ytelsesbasert tjenestepensjon for sine ansatte.

Figur 1. Historisk utvikling – Egenkapital (EK) og pensjonsforpliktelser pr 31.12.
EK i Videre- og etterutdanningsfondet er bundet egenkapital. Egenkapital NPF er ubundet og kan disponeres
av Sentralstyret, f.eks. ved regnskapsmessige underskudd eller streik.
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Figur 2. Historisk utvikling i driftsinntekter og -kostnader fra 2003 til 2015
I perioden 2003 – 2006 og fra 2011, viser driftsregnskapene overskudd.
I 2007 – 2010 gikk driften med underskudd.
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Årsberetninger og årsregnskap

• 2013
• 2014
• 2015
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