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Sak 1: Valg av møteledere og to medlemmer til å underskrive
protokollen - Oppnevning av tellekorps

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Presenteres i møtet

3

Sak 2

Forretningsorden for landsmøtet 2016

./.

Vedlagt saksnotat.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forretningsorden for landsmøtet 2016 godkjennes
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Landsmøtet 2016
Sak 2

Landsmøtet i Norsk Psykologforening 2016 – Forretningsorden
1) Landsmøtet må godkjenne møteinnkalling og dagsorden for møtet, for at det skal kunne
være lovlig satt. Lovenes § 4 er førende for landsmøtets avvikling. Dersom det skal gjøres
unntak for lovenes bestemmelser, kreves at ingen delegater stemmer imot et slikt forslag.

2) Forretningsordenen vedtas av Landsmøtet innledningsvis og før dagsordenen. Når denne
forretningsordenen er vedtatt vil den gjelde og være førende for forsamlingens opptreden.

3) Protokoll. Det føres vedtaksprotokoll som møtereferat.
Dette betyr at bare forslag til vedtak, avstemningsresultater og eventuelle (skriftlige)
protokolltilførsler tas med. Saksgangen refereres kort.
To protokollunderskrivere velges etter at møteledere er valgt. Disse skal velges blant de
stemmeberettigede medlemmer.
Møtelederne sørger for at referenter blir oppnevnt og protokoll blir ført. Referenter kan være
sekretariatsansatte.

4) Møteledelse. Møtelederne velges av delegatene og er ansvarlig for møtets avvikling, og er
som sådan suverene. 1. møteleder, som må være delegat, har dobbeltstemme når det er
stemmelikhet ved avstemminger som krever simpelt flertall.
Det kan rettes forslag til møteleder angående møteavviklingen, se under pkt. 4 d «til
dagsorden». Det kan stilles mistillitsforslag til møteleder(ne). Om dette støttes, må
denne/disse skiftes ut.
Møteleder styrer ordskiftet og ser til at vedtak blir fattet under de saker som er ført opp på
sakslisten.
En dagsorden vedtas hvor rekkefølgen for sakene behandles. Dagsorden kan forandres av
møteleder, eventuelt etter forslag fra møtedeltagerne.
Eventuelt. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som fremmes under dette punkt med
unntak av resolusjonsforslag. Resolusjonsforslag som skal behandles under Eventuelt må
fremsettes ved landsmøtets begynnelse og senest ved behandling av dagsorden. (§ 4 pkt. 6 h)
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5) Debatten. Alle møtedeltagere med tale- og forslagsrett får utlevert et kort med et nummer.
En ber om ordet ved å rekke opp kortet, slik at nummeret kan leses av møtelederne.
Kun delegater, sentralstyremedlemmer og representanter for faglige interesseforeninger har
tale- og forslagsrett. Møteleder må innhente forsamlingens samtykke hvis andre
tilstedeværende skal gis talerett.

En kan be om ordet til:
a) Debattinnlegg. Dette skal være relatert til saken. Møteleder kan tidsbegrense
debattinnleggene. Unødige gjentakelser av argument, hyppige debattinnlegg av en
møtedeltager til samme sak, lange innlegg m.m. skal unngås og kan påtales av
møteleder.
«Strek settes» betyr at det er siste mulighet for å tegne seg til debattinnlegg. Etter at
strek er satt gis det ikke lenger anledning til å tegne seg på talerlisten. Møteleder kan
også sette som premiss, når det varsles at strek vil bli satt, at nye vedtaksforslag ikke
kan legges frem etter at strek er satt. Dersom møteleder godtar et vedtaksforslag etter
at strek er satt, må strek oppheves.
b) Replikk. En meget kort kommentar som går direkte på det siste taler har sagt.
Møteleder kan begrense antall replikker. Svarreplikk kan gis. Svar til svar gis ikke.
Replikker går utenom talerlisten.
c) Saksopplysning. Ordet kan gis til innlegg av saksopplysende karakter, avklarende
for den videre debatt. Disse går utenom talerlisten. Denne skal ikke være en
meningsytring.
d) Til dagsorden. Går utenom talerlisten, innebærer forslag til møteleder angående
saksbehandlingen/avviklingen av møtet, f.eks. forandringer i saklistens rekkefølge,
forslag til avstemning, prøveavstemning m.m.
Når møtedeltagere ber om ordet til replikk, saksopplysning og til dagsorden, bør
møteleder gjøres oppmerksom på at det er dette det gjelder (ved at en uttaler «replikk»,
«saksopplysning», «til dagsorden»), samtidig som en holder opp sitt nummerkort.
Alternativt kan en også kommunisere til møteleder med en finger for innlegg, og to
fingre for replikk.
e) Eventuelle utsettelsesforslag skal behandles først.
6) Vedtak. Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig (e-post, minnepinne eller papir) hos
møteleder/sekretær før avstemning. Dette gjelder også redaksjonelle forandringer på allerede
eksisterende forslag. Forslagene til vedtak bør være korte og presise og ikke inneholde
premisser og argumenter for vedtaksforslaget. Møteleder bør ved begynnelsen av
saksbehandlingen gjøres oppmerksom på at forslag til vedtak vil bli fremmet.
7) Protokolltilførsler. Dersom en eller en gruppe delegater, eventuelt sentralstyret eller
medlemmer av dette, vil ha med en meningsytring i referatet, kan dette gjøres ved
protokolltilførsel. Denne må da leveres skriftlig i løpet av saksbehandlingen. Dersom en ikke
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får den ferdigskrevet, må den meldes før saken er avsluttet og leveres inn så snart som mulig
etterpå.
8) Avstemning. Møteleder avgjør når og hvordan det skal stemmes over vedtak. Når
møteleder ber om avstemming, skal møteleder presisere hva det stemmes over
(voteringstemaet) og forsikre seg om at landsmøtedelegatene har forstått voteringstemaet.
Dersom en eller flere delegater ikke har klart for seg hva voteringstemaet er, må dette
meddeles umiddelbart til møteleder.
Det aksepteres ikke at delegater etter en avstemming hevder at voteringstemaet var uklart.
Dersom en delegat krever det, skal det avholdes skriftlig avstemming.
Uenighet om møteleders håndtering av avstemninger kan tas opp ved at en ber om ordet ”til
dagsorden”.

En kan foreta avstemning ved:
a) Prøvevotering, en ikke bindende avstemning som et ledd i prosedyren. Den
protokollføres ikke og fører ikke frem til vedtak. Møteleder kan imidlertid foreslå at en
prøvevotering omgjøres til en realitetsvotering, for å gjøre møteavviklingen mer rasjonell.
Dersom ingen protesterer på slikt forslag fra møteleder, er møteleders forslag godtatt.
b) Realitetsvotering, denne fører frem til vedtak og protokollføres. Alminnelig flertall er
tilstrekkelig for å gjøre vedtak, med unntak av lov- og reglementsendringsforslag, som
krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Det kan stemmes ”for” eller ”imot” en sak. Delegater kan
også være avholdende fra en avstemming. Møteleder kan bestemme at også avholdende
delegater skal telles opp. Dette for å kontrollere stemmetall opp mot antall
stemmeberettigede. Delegater som ikke avgir stemme regnes ikke med når stemmene telles
opp. c) Votering med henblikk på dagsorden. Møteleder kan ta forslag til endring av
dagsorden opp til votering. Denne anses som rådgivende for møteleder.
d) Valg. Ifølge § 4 pkt. 1 skal alle valg skje skriftlig dersom en stemmeberettiget delegat
krever det.
Ved møtets start velges et tellekorps bestående av minimum to personer, for å hjelpe
møtelederne med å fastslå resultatet av avstemminger. I enkeltstående tilfeller velger
forsamlinger å vise sin mening ved akklamasjon. Møteleder kan godta dette som en
avstemming og som stemmeresultat når det er entydig klart at akklamasjonen viser
forsamlingens synspunkt.
9) Eventuelt. Det kan ikke fattes vedtak under eventueltsaker, med unntak av
resolusjonsforslag. Resolusjonsforslag og andre eventueltsaker må innmeldes senest under
behandling av dagsorden. Resolusjonsforslag kopieres i tilstrekkelig antall og skal være
tilgjengelig ved møtets begynnelse.
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Sak 3

Valg av referenter, fastsetting av dagsorden

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Presenteres i møtet
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Sak 4

Utnevning av æresmedlemmer

./. Vedlagt saksnotat.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Geir Høstmark Nielsen utnevnes til æresmedlem i Norsk Psykologforening
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Landsmøtet 2016
Sak 4
Sentralstyret innstiller Geir Høstmark Nielsen som æresmedlem i Norsk
psykologforening
Geir Høstmark Nielsen
ble utdannet Cand. Psychol. fra UiB, i 1971, og ble med en gang tilsatt som universitetslektor ved
Psykologisk institutt, senere Psykologisk Fakultet, UiB, der han har vært i hele sin yrkeskarriere, etter
hvert som sjefpsykolog, instituttstyrer, professor og dekan. Han ble godkjent som spesialist i klinisk
behandling i 1982, spesialist I klinisk voksen i 1989 og spesialist i klinisk eldre i 1997. Han har hatt en
rekke verv i Norsk psykologforening, og vært en profilert talsperson for høy faglig og etisk standard
hos norske psykologer.
Geir Høstmark Nielsen ble medlem i Fagetisk råd i 1980 og leder i rådet 1982 – 1985. Da Norsk
Psykologforening tok initiativ til å få opprettet en felles Nordisk fagetikk var det helt naturlig at
Nielsen ble det norske medlemmet i «Nordisk Etikk Arbeidsgruppe (NEA)», der han spilte en sentral
rolle i utviklingen av «Etiske Prinsipper for Nordiske Psykologer» som ble godkjent i 1987. I 1988
vedtok European Federation of Professional Psychological Associations (EFPPA, senere EFPA) å starte
arbeidet med et Europeisk fagetisk regelverk. Igjen var det selvsagt at Nielsen representerte Norsk
Psykologforening i komiteen som ble opprettet. Han ble etter hvert vår første representant i EFPAs
«Standing Committee on Ethics».
I sitt virke på UiB har Geir Høstmark Nielsen alltid holdt en tett kontakt med Norsk Psykologforening,
og sørget for at fagpolitiske elementer ble trukket inn i profesjonsutdanningen med forelesere fra
Psykologforeningen. Samtidig har han opprettholdt sitt eget engasjement i foreningen. I 1978 ble
Nielsen oppnevnt som lokalmedarbeider i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Han kom snart inn i
redaksjonskomiteen der han har gjort et imponerende arbeid frem til slutten av nitti-tallet, samtidig
som han hadde andre verv i Psykologforeningen. Ikke bare leste han gjennom innsendte artikler, men
påtok seg rollen som konsulent og veileder, og ga detaljerte tilbakemeldinger. Artiklene kunne gå
frem og tilbake flere ganger før de ble antatt. På den måten var det et stort antall artikkelforfattere
som fikk opplæring i skriving av vitenskapelige artikler. Dette i tillegg til skrivekursene han også holdt.
I Tidsskriftets utvikling som vitenskapelig fagblad, har Nielsen hatt en betydelig innflytelse og gjort en
stor og uegennyttig innsasts.
Da Nielsen sluttet som medlem i redaksjonskomiteen gikk han inn som medlem i Testpolitisk utvalg
(TPU) der han var ca 15 år frem til 2014. Under revisjonen av Psykologforeningens
spesialistutdanning var Nielsen sentral i utarbeidelsen av felleselementene. Et arbeid som ble
avsluttet i 2015. På samme måten som han var en høyt skattet foreleser ved universitetet har han
vært det samme for en rekke kurser Psykologforeningen.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Geir Høstmark Nielsen utnevnes til æresmedlem i Norsk psykologforening
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Sak 5

Beretninger
Se beretninger i eget hefte «Beretninger»

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Beretningene for landsmøteperioden 2014 – 2016 tas til orientering
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Sak 6

Regnskap
Regnskapene er presentert i eget hefte «Beretninger» fra side 125.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskapene for 2013, 2014og 2015 tas til orientering.
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Sak 7

Endring av Menneskerettighetsutvalgets status og reglement

./. Vedlagt:



Saksnotat
Forslag til reglement for MRU

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Menneskerettighetsutvalget oppnevnes av landsmøtet og vedlagte reviderte reglement vedtas.
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Landsmøtet 2016
Sak 7
Endring av Menneskerettighetsutvalgets status og reglement
Forslag til endring av status og nytt reglement for Menneskerettighetsutvalget ble sendt til
alle lokalavdelingene 4.05.16 med svarfrist 25.06.16. Revidert forslag til reglement. Er
vedlagt
Det kom svar fra Rogaland, Hordaland og Østfold lokalavdelinger.
De støtter alle forslaget om at Menneskerettighetsutvalget skal oppnevnes av landsmøtet.
Andre innspill til saken:
Hordaland skriver at «det bør være et premiss at MRU ikke skal behandle saker på
individnivå.
Rogaland foreslår:
1. At i punkt 2.3 i reglementet settes kan i kursiv (Menneskerettighetsutvalget kan
påpeke og varsle) for å understreke at dette ikke er noe utvalget kan gjøre i alle
saker.
2. At det i samme punkt tas inn formulering som viser at utvalget særlig skal være
oppmerksom på saker der barns og minoriteters menneskerettigheter kan være i
fare.
Forslag til vedtak:

Menneskerettighetsutvalget oppnevnes av
landsmøtet og vedlagte reviderte reglement vedtas.

Vedlegg:

Forslag til reglement for MRU med vedlegg
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Reglement for
Menneskerettighetsutvalget
1. Sammensetning
1.1.

1.2.

Menneskerettighetsutvalgets sammensetning og valg er fastsatt i
Norsk psykologforenings lover, § 6. Leder og nestleder velges
særskilt av Landsmøtet.
Halvparten av medlemmene velges for to landsmøteperioder for å
sikre kontinuitet.

2. Oppgaver
2.1.

Menneskerettighetsutvalget skal ut fra et psykologfaglig ståsted
påpeke, drøfte og ta opp forhold som vedrører
menneskerettigheter, internt i foreningen, i psykologers generelle
praksis, og overfor norske myndigheters gjennomføring av sine
menneskerettighetsforpliktelser nasjonalt og internasjonalt.

2.2.

Menneskerettighetsutvalget kan bistå og gi råd til medlemmer,
foreningens styre, øvrige foreningsorganer og eksterne instanser i
menneskerettighetsspørsmål, inkludert hvordan norske psykologer
kan og bør handle dersom det fremkommer situasjoner der
menneskerettighetsbestemmelser og norsk lov skulle komme i
konflikt.

2.3

Menneskerettighetsutvalget kan påpeke og varsle om, og i noen
tilfeller også aktivt å oppsøke, kontakte eller undersøke uheldige
menneske rettslige forhold som utvalget er orientert om.
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3. Administrative rammer
3.1

Menneskerettighetsutvalget møtes ordinært minst 4 ganger i året,
og organiserer ut over dette sin virksomhet selv.

3.2

Utvalget kan gis sekretariatstøtte ved behov.

3.3. Utvalget har ikke eget budsjett, og virksomheten er underlagt
Norsk psykologforenings regnskap.
3.4

Menneskerettighetsutvalget skal avgi årsrapport til foreningens
styre, og beretning til landsmøtet, om virksomheten i
landsmøteperioden.
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Vedlegg til reglement for Menneskerettighetsutvalget
I tråd med Reglement for Menneskerettighetsutvalgets punkt 2, kan
Menneskerettighetsutvalget, med utgangspunkt i psykologi, og det særskilte psykologfaglige
perspektivet, arbeide for å styrke, fremme og beskytte menneskerettigheter i Norge, samt
forebygge at mennesker utsettes for brudd på menneskerettigheter, ved å:
 Fremme bruk av psykologisk fagkunnskap for å hjelpe mennesker som blir, eller har
vært utsatt for, menneskerettighetsbrudd
 Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter
og psykologi
 Bidra til å øke bevisstheten om sammenhengen mellom menneskerettigheter, helse
og livskvalitet
 Bidra til at psykologisk fagkunnskap blir anvendt for fred, konfliktløsning og respekt
for menneskerettigheter
 Arbeide for å hindre at psykologisk fagkunnskap blir brukt krenkende eller
undertrykkende
 Arbeide for å hindre enhver medvirkning, direkte eller indirekte fra psykologer i
tortur eller andre alvorlige menneskerettighetsbrudd, og rapportere om dette
dersom informasjon om slike forhold foreligger.
 Bidra til at Norsk Psykologforening og dens medlemmer opprettholder et fokus på
menneskerettigheter
 Sørge for at opplæring om menneskerettigheter knyttet til psykologisk
fagvirksomhet er relevant, kontinuerlig og at den i tilstrekkelig grad dekker de
temaområder der det er særlige utfordringer, slik som ved vurdering av
frihetsberøvelse og andre situasjoner der integritetsvern er aktuelt
 Kommunisere aktivt om menneskerettigheter og psykologi overfor befolkningen
 Ta initiativ til åpne møter eller diskusjonsfora der spørsmål av betydning for norske
psykologer og etterlevelse av menneskerettigheter settes på dagsorden.
 Arbeide for å støtte psykologer, og psykologers samarbeidspartnere, som hindres i å
utøve sin virksomhet eller som trakasseres eller forfølges på grunn av sin
psykologfaglige virksomhet og sitt engasjement for menneskerettigheter, inkludert
arbeide for å styrke vern av varslere og vern mot represalier som følge av
rapportering om uverdige, kritiske eller krenkende forhold.
 Samarbeide med andre profesjonsforeninger og sivilt samfunns organisasjoner om å
bringe frem kunnskap og anbefalinger til norske myndigheter i saker som er
relevante og har betydning for psykologifaget og psykologers yrkesutøvelse
17

 Samarbeide med internasjonale psykologorganisasjoner om å styrke arbeidet for
menneskerettigheter og sikring av at psykologpraksis er basert på
menneskerettslige prinsipper.
 Samarbeide med nasjonale overvåkingsmekanismer slik som Nasjonal Institusjon for
menneskerettigheter og Forebyggende enhet mot tortur hos Sivilombudsmannen,
og der dette er aktuelt, sitte i deres referansegruppe eller rådgivende utvalg.
 Være aktiv, som utvalg og/eller i samarbeid med andre, når det gjelder
høringsuttalelser i tilknytning til nasjonale forslag og tiltak, samt bidra med
alternativ eller supplerende rapportering til FNs traktatorganer, så vel som FNs
Menneskerettighetsråd, når norske myndigheter høres om gjennomføring av sine
menneskerettighetsforpliktelser.
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Sak 8

Forslag til revidert reglement for spesialistutdanningen

./. Vedlagt saksnotat Versjon 1, med Sentralstyrets forslag til vedtak.
./. Vedlagt saksnotat Versjon 2, som også omfatter en egen spesialitet i Eldrepsykologi, som
grunnlag for diskusjon. Dette er ikke sentralstyrets forslag.
./. Vedlagt oversikt over høringssvar.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Reglement for spesialistutdanningen, slik det fremgår av saksdokument versjon 1,
godkjennes, med følgende presiseringer:
• Egen spesialitet i Habiliteringspsykologi vedtas.
• Egen spesialitet i Eldrepsykologi foreslås ikke for Landsmøtet, men det legges til
rette for en diskusjon med utgangspunkt saksdokument versjon 2.
• Endringer i bestemmelser om veiledningsgrupper vedtas.
• Mandat for Fagutvalgene vedtas

2. Reglementet trer i kraft fra det tidspunkt sentralstyret bestemmer.
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Landsmøtet 2016
SAK 8
Forslag til revidert reglement for spesialistutdanningen

VERSJON 1: Sentralstyrets forslag
Høring av forslaget
Forslag til reglementsendringer har vært på høring i Helsedirektoratet,
Helseforetakene, Mental helse, Rådet for psykisk helse, Institutt for Aktiv
Psykoterapi, RBUP, Institutt for Psykoterapi, Norsk Psykoanalytisk institutt, Norsk
Karakteranalytisk institutt, Institutt for gruppeanalyse, Lokalavdelingene,
Fagutvalgene, Spesialitetsrådet, Kvalitetsutvalget, Yngre Psykologers Utvalg,
Studentpolitisk utvalg.
Det er kommet inn totalt 14 høringssvar. Oversikt følger vedlagt.
Nytt reglement foreslår blant annet:
 At det etableres en spesialitet i habiliteringspsykologi
 Endringer i reglementet vedrørende krav til veiledningsgrupper
 Utdyping/endring i fagutvalgenes rolle og oppgaver
Grunnlag for etablering av spesialiteter
Når man vurderer om det bør etableres en spesialitet innen et fagområde kan det
være flere faktorer som ligger til grunn.


En spesialitet forutsetter at det eksisterer et særskilt kunnskapsgrunnlag og
spesifikke metodekompetanser på et spesialområde.



De spesifikke kompetansene er etterspurt av myndigheter, arbeidsgivere og
brukere. I noen tilfeller gir myndighetene psykologspesialister særskilte
oppdrag og ansvar eller det kan være slik at psykologene selv ser at
spesialistkompetanser vil kunne bidra til å dekke et særskilt behov for
psykologtjenester.



Det kan også vurderes å opprette en spesialitet ut ifra at det utvikles nye
tjenestesteder der psykologenes særskilte kompetanse er relevant og
etterspørres.



Utgangspunktet for utvikling av en spesialitet kan være kompetansekrav som
stilles til psykologene i særskilte stillinger/med særskilt ansvar i dag eller slik
man ser for seg at kompetansekravene/behovene vil være i fremtiden (jfr.
eksempelvis økt antall eldre i befolkningen).
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Det kan også vurderes å opprette en spesialitet ut i fra begrunnelser som at
spesialistutdanningen vil kunne bidra til kunnskapsutvikling på felt der det
forskes lite.

Spesialistutdanningen skal primært utvikle psykologenes handlingskompetanse og
det stilles krav til at psykologspesialisten skal utvikle forutsetninger for å
systematisere egne erfaringer, evaluere egen praksis og til et skriftlig arbeid der blant
annet anvendt forskning kan godkjennes.
1. Forslag om etablering av spesialitet i habiliteringspsykologi
Landsmøtet i 2013 besluttet å opprette spesialiteten i habilitering- og
rehabiliteringspsykologi. Et samlet fagutvalg i habilitering- og
rehabiliteringspsykologi anbefalte til sentralstyret at Norsk psykologforening ikke
startet opp kursene i den nye spesialiteten habilitering- og rehabiliteringspsykologi.
Det anbefales at spesialiteten i habilitering videreføres i ny modell slik som de andre
spesialitetene med obligatorisk program og valgfritt program.
Fagutvalget for habilitering- og rehabiliteringspsykologi arbeidet høst/vinter
2014/2015 med å utvikle en målbeskrivelse til et obligatorisk program for den nye
spesialiteten. Fagfeltene habilitering- og rehabilitering dekker store
kompetanseområder for et bredt spekter av tilstander, fra personer med dyp
utviklingshemming og omfattende bistandsbehov, til personer med lette
kognitive/somatiske vansker. Metodisk har fagfeltene også ulikt utgangspunkt hvor
rehabilitering fokuserer på at personer skal gjenvinne tapt funksjon, mens
habilitering med utgangspunkt i utviklingspsykologi legger til rette for utvikling av
funksjon hos personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. I
utgangspunktet var utvalget skeptisk med tanke på å forene to store fagfelt inn i en
spesialitet, men dette ble vurdert som hensiktsmessig på bakgrunn av at spesialiteten
i habiliteringspsykologi over flere år har hatt vansker med å rekruttere et tilstrekkelig
antall kandidater til kurssekvensen. Ved å utvide fagområdet til også å omfatte
rehabiliteringspsykologi, ble det antatt at dette ville øke rekrutteringsgrunnlaget.
Fagutvalgets arbeid med målbeskrivelse og obligatorisk program viste at det er
mange fellestrekk mellom fagfeltene, men at forskjellene er betydelige og omfanget av
aktuelle tema og behov for kompetanse utfordrer rammene for spesialiteten slik den
er definert av Psykologforeningen. En spesialitet må være troverdig for kandidater og
arbeidsgivere – de må oppleve at spesialiseringen medfører at psykologen får økt
kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet. Dette innebærer både spisskompetanse
vedrørende de mest sentrale målgruppene, samt de vanligste metoder for utredning
og behandling.
Habilitering i spesialisthelsetjenesten er et lite fagområde hvor det arbeider få
psykologer sammenliknet med mer tradisjonelle fagområder innenfor psykisk
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helsevern. Habiliteringsspesialiteten vil imidlertid også være interessant for
psykologer som arbeider innenfor andre tjenester, slik som innenfor Statpedsystemet, nasjonale og regionale kompetansesentra, i kommunene og innenfor NAVsystemet. Spesielt vil man måtte regne med økt behov for psykologer med
habiliteringskompetanse innenfor kommunene ettersom hovedtyngden av
habiliteringsarbeidet foregår i kommunen.
Fagutvalget vil understreke at habilitering er et omdømmesensitivt fagområde hvor
psykologene tradisjonelt har hatt en sterk posisjon til tross for at det ikke har vært så
mange av dem. Signaler fra offentlige myndigheter de siste årene tyder på at
habilitering er et område som skal prioriteres og at målgruppene skal utvides.
Dersom dette skjer vil det være et stort behov for psykologer med god
habiliteringsfaglig spisskompetanse dersom psykologene skal opprettholde sin
posisjon i fagfeltet. I dag er det ca. 150-160 psykologer som skal dekke behov for
psykologisk utredning og behandling på spesialistnivå for en målgruppe som i Norge
blant annet omfatter:


50.000 (konservativt estimat) personer med utviklingshemming (1% av
befolkningen), av disse er det ca. 21.000 personer med utviklingshemming
som mottar kommunale tjenester.



Personer med autismespekterforstyrrelse, estimert 0,5 – 1% av befolkningen
(her er det en arbeidsdeling med psykisk helsevern med utgangspunkt i
funksjonsnivå).



Personer med Cerebral parese (ca 120 nye tilfeller per år), tidlig ervervede
skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer som medfører
betydelig funksjonsnedsettelse.



Tidlig ervervede hjerneskader og



Personer med en rekke ulike medfødte og tidlig ervervede
tilstander/symptomer som medfører behov for forebyggende tiltak,
tilrettelegging, oppfølging og behandling for å sikre best mulig utvikling og
livskvalitet. For eksempel nevrologiske følgetilstander av tidlig ervervede
hjerneskader, genetiske syndromer med kognitiv svikt, degenerative
nevrologiske tilstander og genetiske muskellidelser med tidlig debut.

Hovedtyngden av habiliteringsarbeidet skjer i kommunen, men kommuner vil i liten
grad klare å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og vil være avhengig av bistand fra og
samarbeid med habiliteringsavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Forsvarlig
habiliteringsfaglig utredning og behandling vil i mange tilfeller forutsette et
tverrfaglig samarbeid mellom habiliteringspsykologi, nevropsykologi, nevrologi,
psykiatri og miljøterapi. Innenfor habilitering er det et utstrakt samarbeid mellom
ulike fagprofesjoner og det stilles store forventninger til psykologene, blant annet
med tanke på oppfølging og behandling av til dels kompliserte og kroniske tilstander
over lang tid. Offentlige myndigheter har ved flere anledninger pekt på at habilitering
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er et forskningssvakt felt og at det er behov for å styrke fagfeltet og tilbudet av
tjenester til målgruppen.
Fagutvalget vurderer at det vil svekke tilbudet til pasientene dersom
psykologforeningen ikke viderefører en spesialitet i habiliteringspsykologi. Dette vil
forverre en allerede vanskelig rekrutteringssituasjon for fagfeltet, vil bidra til å svekke
psykologenes stilling og sende feil signaler til brukerorganisasjoner og offentlige
myndigheter. Målgruppen for habiliteringstjenester er en svak gruppe og utvalget
vurderer at Psykologforeningen som forvalter av spesialistutdanningen for
psykologer har et ansvar for å bidra med kompetanse som det norske samfunnet har
behov for. Det lave antallet psykologer som arbeider innenfor tjenestene tilsier at
man ikke kan forvente like stor rekruttering til denne spesialiteten som de «store»
spesialitetene.
Fordeler og ulemper ved habiliteringspsykologi både som spesialitet og
som valgfrie program.
Habilitering er et relativt ungt og lite fagfelt hvor det arbeider få psykologer
sammenliknet med mer tradisjonelle fagområder som psykisk helsevern. Psykologene
har tradisjonelt hatt en sterk posisjon innenfor fagfeltet til tross for at det ikke har
vært så mange av dem. Signaler fra offentlige myndigheter de siste årene tyder på at
habilitering er et område som skal prioriteres og det er et press for å utvide
målgruppene for tjenestene. I dag er det i stor grad habiliteringsavdelingene ved
helseforetakene og spesialpedagogiske sentre som ivaretar den praktiske kunnskapen
og utviklingen i fagfeltet. Det arbeides for at legeforeningen oppretter en spesialitet i
habilitering og Oslo universitetssykehus har nylig opprettet en professorstilling i
habilitering innenfor medisin. Dette må sees i lys av at det er et økt fokus på
forskning innenfor habiliteringsfeltet. Helse Sør-Øst har også opprettet et
Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (R-HABU) for å styrke
arbeidet med fagfeltet i helseforetakene. Fagfeltet arbeider med pasienter som har
komplekse og sammensatte tilstander, noe som reflekteres i en utstrakt tverrfaglig
praksis.
Fordeler ved å opprettholde habilitering som egen spesialitet:
 Ved å opprettholde spesialiteten i habilitering viser Psykologforeningen at de
støtter opp om arbeidet med å etablere og opprettholde habilitering som et fagfelt.
 Som en egen spesialitet vil habilitering stå sterkere i å rekruttere psykologer med
interesse for faget, blant annet gjennom praksisperioden. Uten egen spesialitet vil
psykologer først søke til andre fagfelt og rekruttering til habilitering vil bli
vanskeligere.
 Det hevdes av og til at andre spesialiteter vil dekke behovet for psykologfaglig
kompetanse i habilitering, men fagutvalget vurderer at dette ikke er tilfelle. De
andre spesialitetene har andre fagfelt som de skal ivareta i sin utdanning, og det
blir ikke tilstrekkelig tid igjen til å ivareta fokus på habiliteringsfaglige
problemstillinger. Valgfrie program vil nødvendigvis ha en snevrere tilnærming og
identiteten til psykologen vil som oftest være innenfor «hovedspesialiteten».
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Habilitering er et tverrfaglig fagfelt, og vil ha behov for psykologer med andre
spesialiteter enn habilitering, men utvalget vurderer at det vil styrke fagfeltet og
sikre en større stabilitet dersom spesialiteten i habilitering opprettholdes.
Habilitering er også et omdømmekritisk område og utvalget tror ikke det vil sende
positive signaler til brukerorganisasjoner, departement og helsedirektoratet
dersom Psykologforeningen bestemmer seg for å avvikle spesialiteten i
habilitering.

Ulemper ved å kun tilby habilitering som et valgfritt program:
 Valgfrie program vil nødvendigvis måtte begrenses til mer avgrensede tema. Dette
vil gå på bekostning av en mer helhetlig habiliteringsfaglig forståelse.
 Andre ulemper vil være forverring av rekrutteringen av psykologer til tjenestene,
med mer (det motsatte av fordelene som er beskrevet over).
Selv om spesialiteten i habilitering opprettholdes vil det være naturlig å tenke at det i
tillegg utarbeides valgfrie program i habilitering til andre spesialiteter.
Kompetanseområdet «barnehabilitering»
Fagutvalget mener at barnehabilitering trenger tverrfaglig spisskompetanse på
spesialistnivå dersom samfunnet skal lykkes i å gi disse barna og ungdommene
tilstrekkelig god utviklingsstøtte. For mange barn er det helt sentralt å komme i gang
med tidlige intervensjoner slik at de får et best mulig utviklingsforløp. Det er viktig at
Psykologforeningen bidrar til videre utvikling og styrking av habiliteringsfeltet ved at
de gjør det lettere å rekruttere psykologer til tjenesten gjennom å opprettholde
spesialiteten i habiliteringspsykologi.
Skal man opprettholde spesialiteter med lav rekruttering?
Det har blitt stilt spørsmål ved om Psykologforeningen skal ha en spesialitet som
svært få tar eller ikke. Dette vil i så fall gjelde flere spesialiteter enn habilitering. Det
har tidvis vært svak rekruttering både til arbeidspsykologi og eldrepsykologi. Det er
også reist en problemstilling om brukere av habilitering kan få et godt nok faglig
psykologisk tilbud fra andre spesialiteter som i dag er mer aktuelle innenfor feltet,
nemlig spesialiteter i nevropsykologi, voksenpsykologi og barne- og
ungdomspsykologi. Det er stilt spørsmål ved om det kanskje bør vektlegges å utvikle
et valgfritt program i habilitering for de ovennevnte spesialitetene og et tema som
utfordrende atferd blir nevnt som nærliggende for et slikt program.
Fagutvalget for habilitering mener at Psykologforeningen som forvalter av
psykologers spesialistutdanning har ansvar for å sikre at samfunnet får psykologer
med den kompetansen som er nødvendig for å løse sentrale oppgaver i helse- og
omsorgstjenestene. Dette bør også innebære å bidra til å bygge opp kompetansen på
områder som i dag trenger styrking. Som det fremgår av svaret på innspill-1 arbeides
det for å fremme habilitering som et eget fagfelt, spesielt innenfor
24

spesialisthelsetjenesten, på lik linje med andre spesialiteter innenfor medisin og
psykologi.
Psykologer innenfor alle spesialiteter bør kjenne det systemet og den kulturen de
arbeider innenfor for å kunne utrede og behandle pasienter, samt være
premissleverandører for videre utvikling av tjenestene. Kjernekompetansen innenfor
habiliteringspsykologi er kunnskap om hvordan man kan legge til rette for best mulig
utvikling og livskvalitet hos personer som har en avvikende eller annerledes utvikling
på grunn av tidlig ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelse eller sykdom. Dette
krever blant annet kunnskap om normalutvikling, vanlige sekundærvansker ved ulike
tilstander, kunnskap om hva som kan være effektiv behandling og hvordan denne bør
tilpasses for personer med ulike syndromer/tilstander, forståelse av
funksjonsnedsettelse og hvordan dette påvirker personer og omgivelser over tid, mm.
Utvalget vurderer at habilitering er et tverrfaglig fagfelt hvor man arbeider med
komplekse tilstandsbilder hvor det ofte ikke er enkle løsninger. Dette krever utstrakt
tverrfaglig samarbeid, også mellom psykologer som har ulike faglige spesialiteter og
dermed vurderer problemstillinger fra ulike perspektiv. Utvalget, og lederne ved
mange habiliteringsavdelinger i Norge, vurderer at habiliteringspsykologiske
perspektiver er sentrale for utviklingen av fagfeltet og at habiliteringsperspektivet
ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av spesialiteter som for eksempel nevropsykologi og
voksenpsykologi.
En kartlegging som nylig er gjennomført i habiliteringstjenesten for voksne viser at
en stor del av spesialistene har spesialitet i nevropsykologi, voksenpsykologi og
habiliteringspsykologi. Psykologene i tjenesten benyttes i stor grad til utredning av
evnenivå, adaptive ferdigheter, utviklingshemming, autisme og psykisk lidelse. Det
ser imidlertid ut til at psykologene er lite involvert i den praktiske miljøterapeutiske
oppfølgingen i etterkant av utredningen. Det kan synes som om dette i stor grad
overlates til andre faggrupper som vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere osv.
Dette gjelder også viktige problemstillinger knyttet til bruk av tvang og makt overfor
personer med utviklingshemming med vedtak etter lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester, kapittel 9. Det er da viktig å huske på at det er i hverdagen at
hovedtyngden av habiliteringsarbeidet skjer. Kartleggingen tyder på at psykologene i
mye større grad kan bidra med å omsette utredninger og vurderinger til praktiske og
konkrete tiltak overfor den enkelte pasient. Habiliteringspsykologene har tradisjonelt
spilt en sentral rolle i å veilede familier, nærpersoner og miljøpersonell i forhold til
praktisk tiltaksutvikling, for eksempel når det gjelder alternativ og supplerende
kommunikasjon, trening og opplæring, utfordrende atferd, tilpasset bistand og aktiv
deltakelse i egen hverdag. At psykologene deltar aktivt i arbeidet med disse
problemstillingene er helt sentralt for at psykologene skal opprettholde sin posisjon i
fagfeltet og utvalget vurderer at habiliteringspsykologer har en faglig forankring som
gjør dem godt rustet til å tre inn i denne rollen.
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Til slutt ønsker utvalget å understreke at det habilitering er et lite fagområde og man
må forvente mindre søkning til dette området. Det er mange forhold som påvirker
hvilke spesialiteter psykologer søker seg til og det antas at mange psykologer ønsker å
søke seg mot en spesialitet som gir stor grad av fleksibilitet og arbeidsmuligheter.
Habilitering er et lite fagområde som nok ikke har den samme status som andre
spesialiteter. Habiliteringskompetanse er imidlertid ikke bare nyttig for psykologer i
barne- og voksenhabiliteringen, men også for psykologer i PPT, Statped, NAV,
rehabilitering, kommuner og de delene av psykisk helsevern som arbeider med
mennesker med kroniske og alvorlige sinnslidelser. Fagutvalget vurderer at det vil
svekke tilbudet til pasientene dersom psykologforeningen ikke viderefører en
spesialitet i habiliteringspsykologi. Dette vil forverre en allerede vanskelig
rekrutteringssituasjon for fagfeltet, vil bidra til å svekke psykologenes stilling og
sende feil signaler til brukerorganisasjoner og offentlige myndigheter. Målgruppen
for habiliteringstjenester er en svak gruppe og utvalget vurderer at
Psykologforeningen som forvalter av spesialistutdanningen for psykologer har et
ansvar for å bidra med kompetanse som det norske samfunnet har behov for.

2. Forslag om å åpne for at flere psykologer enn 4 i veiledningsgruppe
kan godkjennes i spesialistutdanningen.
Forslaget om å endre reglementet innebærer at det gis mulighet til å søke om unntak
fra antallet på 4 psykologer i veiledningsgruppe. Det skal gis faglige begrunnelser for
et slikt unntak, og det vil ikke gjelde veiledning i tilknytning til fellesprogrammet eller
generelt i spesialistutdanningen. Hovedregelen skal fortsatt være et maksimalt antall
på 4 autoriserte psykologer i veiledningsgruppen.
Noe av bakgrunnen for endringsforslaget på dette punktet i reglementet er at
fagutvalget i organisasjonspsykologi mener at det blir faglig sett en bedre veiledning
hvis det kan søke som og kunne tillates 6 psykologer i en veiledningsgruppe i
organisasjonspsykologi vs. 4 psykologer som er bestemt i reglementet for
spesialiteten og i utfyllende bestemmelser for veiledning. Institutt for gruppeterapi og
Institutt for Aktiv Psykoterapi har også tatt opp samme problemstilling knyttet til at
det på et faglig grunnlag bør være mulig å søke godkjenning av veiledningsgrupper
bestående av flere enn 4 psykologer i gruppen også i gruppeterapiutdanningen.
Arbeidet organisasjonspsykologer utfører foregår ofte i grupper – gjerne bestående av
mellom 4 og 12 personer – og gruppeveiledningen bør derfor kunne speile dette
arbeidet, utforske arbeidsformen og synliggjøre de utfordringene
organisasjonspsykologer typisk jobber med. En gruppe på 6 psykologer er mer egnet
for å få til nødvendig dynamikk og det gir større mulighet for at deltagerne får brynt
seg på personlige forskjeller, nye perspektiver og andre refleksjoner.
Mange intervensjoner for grupper og organisasjoner arbeider nettopp med samspillet
i grupper. Dette er kvalitativt forskjellig fra samspillet i en dyade eller trio, og det blir
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svært sårbart i en gruppe med fire medlemmer dersom noen uteblir. For å utforske
gruppekultur, status og innflytelse i gruppen eller kommunikasjon i grupper, er det
langt mer læring i å utforske dette med veiledningsgruppen som arena heller enn som
teoretiske konsepter. En mindre gruppe vil begrense tilfanget av prosesser i gruppen
og også antall ulike case å jobbe med.
Det foreslås å ta inn i reglementet at et begrenset antall veiledningstimer i større
grupper skal kunne godkjennes, men at det begrenses oppad til maksimalt 8 i
gruppen. Det er også ønskelig å presisere at veiledning som reguleres i reglement for
spesialistutdanningen gjelder autoriserte psykologer da det er disse som omfattes av
reglement for spesialistutdanningen.
Forslag til endringer under pkt. 4 Veiledning:
Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være
autoriserte psykologer.
Det kan søkes om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i
veiledningsgruppen. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Veiledningsgrupper kan ikke overstige 8 deltakere. Det kan gis unntak for maksimalt
60 timer av veiledningen i grupper på flere enn 4 deltakere. Et slikt unntak kan gis for
veiledning til obligatoriske eller valgfrie program og ikke til fellesprogrammet.
For utdanningsprogram i spesialiteten psykoterapi hvor deltakerne består av leger og
psykologer kan det gis unntak fra kravet om at alle deltakerne i veiledningsgruppen
må være psykologer. Et slikt unntak kan gis for 180 timer av veiledningen i det
obligatoriske programmet.
3. Forslag om å klargjøre fagutvalgenes mandat til å vurdere og
godkjenne eksterne kurs i spesialistutdanningen. Dette har stått i
tidligere reglement og foreslås tatt inn i nytt reglement.
I gjeldende reglement for spesialitetene er det ikke beskrevet tydelig at
spesialistutvalgene har i sitt mandat å vurdere/godkjenne eksterne kurs i
spesialistutdanningen.
Det har imidlertid vært en etablert praksis «til alle tider», at det er fagutvalgene som
forestår godkjenning av eksterne kurs/utdanningsprogram i spesialistutdanningen.
Dette var regulert i reglementet som ble godkjent av landsmøtet i 2007 med
formuleringen: «Spesialistutvalget godkjenner fordypningsprogrammer».
Under revideringen av reglementet som ble gjort av landsmøtet i 2010 falt denne
formuleringen ut av reglementet. Sentralstyret fattet derfor et eget vedtak i sitt møte
den 29.9.2011 vedrørende dette: Sentralstyret gir spesialistutvalgene i mandat å
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behandle/godkjenne eksterne søknader om godkjenning av fordypningskurs til
spesialitetene.
Det foreslås nå at dette tas inn i reglementet. Begrunnelsen for at fagutvalgene bør
gjøre disse vurderingene, har vært at det er her fagekspertisen foreligger.
Under pkt. 9.4. Fagutvalg foreslås dette tillegget:
Fagutvalget for den aktuelle spesialiteten vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til obligatorisk program i spesialiteten, samt søknader om unntak fra
gruppestørrelsen på 4 deltakere i tilknytning til utdanningsprogram godkjent til
spesialiteten.
Fagutvalget for det aktuelle valgfrie programmet vurderer og forestår godkjenning
av eksterne kurs til valgfritt program i spesialitetene.
Sentralstyret er klageinstans for fagutvalgenes avgjørelser.
Videre foreslås det under 9.5 Fagutvalg for felleselementene følgende tillegg:
Fagutvalget vurderer og forestår godkjenning av frie spesialkurs og
vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen.
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VEDLEGG 1

VERSJON 1: Sentralstyrets forslag
Forslag til nytt reglement, endringsforslag merket i rødt:

Norsk Psykologforening
Reglement for spesialitetene i psykologi
(Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2007,
2010,2013, 2016)
Gjelder for følgende spesialiteter:
Spesialiteten i arbeidspsykologi
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi
Spesialiteten i familiepsykologi
Spesialiteten i habiliteringspsykologi
Spesialiteten i nevropsykologi
Spesialiteten i organisasjonspsykologi
Spesialiteten i psykoterapi
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi
Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi
Spesialiteten i voksenpsykologi
Landsmøtet i Norsk Psykologforening oppretter og legger ned spesialiteter og vedtar
reglement for spesialitetene. Sentralstyret oppretter og legger ned valgfrie program og
vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet.
Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i «Standarder
for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for psykologutdanning).
Psykologspesialisten har ervervet metodekompetanse, profesjonskompetanse og
samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i
fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og
utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle
kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det
fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder.
Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og
skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige erfaringer.
Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal
bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig
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selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt kunnskapstilfang økt og mulighet for
faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap.
Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig
kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen om
evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert
yrkesutøvelse
Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder
skal inngås.
Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert femte år.

1. Opptak
Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller
kravene i «Standarder for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for
psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk
Psykologforenings spesialistutdanning.

2. Praksis
Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må
strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis
omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Mindre
stillingsandeler kan godkjennes etter særskilt vurdering der det er nødvendig for å oppnå
spesialiteten.
Av de 5 årsverkene med praksis er 1 årsverk knyttet til Fellesprogrammet og minimum 4
årsverk knyttet til spesialiteten. Praksiskravene er nærmere definert i utfyllende
bestemmelser.

3. Kurs
Det kreves minst 256 kurstimer i spesialistutdanningen, hvorav 96 timer til
Fellesprogrammet og minimum160 timer til spesialiteten.
Fellesprogrammet skal som hovedregel gjennomføres før man begynner på det obligatoriske
programmet innen spesialiteten.

4. Veiledning
Det kreves totalt 240 timer godkjent veiledning knyttet til spesialistutdanningen.
Av disse er 60 timer veiledning knyttes til praksis i Fellesprogrammet. Veiledningen i
Fellesprogrammet kan være individuell, eller i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må
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være psykologer. Veiledningen skal gis av psykologspesialist eller av veileder som er særskilt
godkjent av det aktuelle fagutvalg.
Det kreves 180 timer veiledning knyttet til 4 årsverk praksis i spesialiteten, nærmere definert
i utfyllende bestemmelser. Minimum 40 timer av de 180 timene skal være individuell
veiledning. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være
autoriserte psykologer.
Det kan søkes om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i
veiledningsgruppen. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Veiledningsgrupper kan ikke overstige 8 deltakere. Det kan gis unntak for maksimalt 60 timer
av veiledningen i grupper på flere enn 4 deltakere. Et slikt unntak kan gis for veiledning til
obligatoriske eller valgfrie program og ikke til fellesprogrammet.
For utdanningsprogram i spesialiteten psykoterapi hvor deltakerne består av leger og
psykologer kan det gis unntak fra kravet om at alle deltakerne i veiledningsgruppen må være
psykologer. Et slikt unntak kan gis for 180 timer av veiledningen i det obligatoriske
programmet.
Veiledningen skal gis av spesialist i den aktuelle spesialiteten eller av veileder som er særskilt
godkjent av det aktuelle fagutvalg. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon og
utvikling, samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen.
Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.
Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for veiledning.
Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder
skal inngås.

5. Skriftlig arbeid
Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen spesialiteten. Regulering av skriftlig arbeid er
nærmere definert i utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. Skriftlig arbeid kan leveres i
løpet av spesialiseringsperioden

6. Generelt
Sentralstyret kan vedta særskilte krav til praksis, veiledning, egenutvikling, kurs og skriftlig
arbeid for den aktuelle spesialiteten.
Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
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7. Vedlikehold av spesialiteten
Hvert 5. år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholds aktiviteter
tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende bestemmelser for
obligatorisk vedlikehold.

8. Søknad og dokumentasjon
Søknad om godkjenning skrives på eget skjema. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal
praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid dokumenteres. Oppfylling av kravene til
praksis og veiledning skal være dokumentert med attest fra veileder og arbeidsgiver.
Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde
og variasjon i praksisen er dokumentert.

9. Forvaltning
De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret,
Spesialitetsrådet, Fagutvalgene, Godkjenningsutvalget og Ankeutvalget. All saksbehandling
skal være i henhold til god forvaltningsskikk.
9.1. Landsmøtet
Landsmøtet vedtar spesialistreglementet og senere endringer i reglementet.
9.2. Sentralstyret
Sentralstyret oppnevner Spesialitetsråd, Fagutvalg, Godkjenningsutvalg og Ankeutvalg for
landsmøteperioden, og vedtar mandat for utvalgene. Sentralstyret oppnevner leder og
nestleder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og
godkjenner opprettelse av valgfrie program i spesialitetene. Sentralstyret er øverste instans
til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal
ikke behandle enkeltsøknader eller anker.
9.3. Spesialitetsrådet
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.
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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.
9.4. Fagutvalg
Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for
hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar
mandat for utvalget.
Fagutvalgene for spesialitetene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med
definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de obligatoriske
programmene.
Fagutvalgene for de valgfrie programmene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser
med definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie
programmene.
Sakene behandles i spesialitetsrådet før oversendelse til vedtak i sentralstyret.
Fagutvalget for den aktuelle spesialiteten vurderer og forestår godkjenning av eksterne kurs
til obligatorisk program i spesialiteten, samt søknader om unntak fra gruppestørrelsen på 4
deltakere i tilknytning til utdanningsprogram godkjent til spesialiteten.
Fagutvalget for det aktuelle valgfrie programmet vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til valgfritt program i spesialitetene.
Sentralstyret er klageinstans for fagutvalgenes avgjørelser.
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.
9.5 Fagutvalg for felleselementene
Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder
og nestleder for fagutvalget. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret
vedtar mandat for utvalget.
Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning og
vedlikehold. Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt
utarbeider målbeskrivelse og innhold i fellesprogrammet.
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Fagutvalget vurderer og forestår godkjenning av frie spesialkurs og vedlikeholdskurs i
spesialistutdanningen.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3
av medlemmene er til stede.
9.6. Godkjenningsutvalget
Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av
brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk
Psykologforening (4). Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for godkjenningsutvalget.
Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til
vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres
kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd
vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program, fellesprogrammet og
vedlikeholds aktiviteter.
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.
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.
9.7. Ankeutvalget
Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av
universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1), brukerne (1), Norsk
Psykologforening (1). To av representantene skal være psykologspesialister. Sentralstyret
oppnevner leder og nestleder for ankeutvalget.
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.
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Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i
Godkjenningsutvalget.

10. Spesialistdiplom, tittelbruk mv.
Norsk Psykologforening utsteder spesialistdiplom. Det skal fremgå av diplomet hvilken
spesialitet psykologen har fått godkjent, og det kan fremgå av diplomet hvilke valgfrie
program psykologen har valgt.
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Landsmøtet 2016
SAK 8
Forslag til revidert reglement for spesialistutdanningen

VERSJON 2: Diskusjonsgrunnlag –
IKKE Sentralstyrets forslag
Høring av forslaget
Forslag til reglementsendringer har vært på høring i Helsedirektoratet,
Helseforetakene, Mental helse, Rådet for psykisk helse, Institutt for Aktiv
Psykoterapi, RBUP, Institutt for Psykoterapi, Norsk Psykoanalytisk institutt, Norsk
Karakteranalytisk institutt, Institutt for gruppeanalyse, Lokalavdelingene,
Fagutvalgene, Spesialitetsrådet, Kvalitetsutvalget, Yngre Psykologers Utvalg,
Studentpolitisk utvalg.
Det er kommet inn totalt 14 høringssvar.

Resultat av høringsrunden:
1. Forslag om videreføring av spesialitet i habiliteringspsykologi (til erstatning for
spesialiteten i habilitering- og rehabiliteringspsykologi som ikke har blitt
igangsatt).
 10 støtter forslaget,1 støtter ikke forslaget, 2 tar ikke stilling i saken, 1 utrykker
usikkerhet om man bør satse på obligatorisk eller valgfritt program i
habilitering.
2. Forslag om videreføring av spesialitet i eldrepsykologi.
 10 støtter forslaget, 1 støtter ikke forslaget, 2 tar ikke stilling i saken og 1 er
usikker.
3. Forslag om å åpne for at flere psykologer enn 4 i veiledningsgruppe kan
godkjennes i spesialistutdanningen.
 11 støtter forslaget, 2 støtter ikke forslaget, 1 har ikke kommentert
4. Forslag om å klargjøre fagutvalgenes mandat til å vurdere og godkjenne eksterne
kurs i spesialistutdanningen. Dette har stått i tidligere reglement og foreslås tatt
inn i nytt reglement.
 13 støtter forslaget og 1 har ikke kommentert
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Bakgrunn
Når man vurderer om det bør etableres en spesialitet innen et fagområde kan det
være flere faktorer som ligger til grunn.


En spesialitet forutsetter at det eksisterer et særskilt kunnskapsgrunnlag og
spesifikke metodekompetanser på et spesialområde.



De spesifikke kompetansene er etterspurt av myndigheter, arbeidsgivere og
brukere. I noen tilfeller gir myndighetene psykologspesialister særskilte
oppdrag og ansvar eller det kan være slik at psykologene selv ser at
spesialistkompetanser vil kunne bidra til å dekke et særskilt behov for
psykologtjenester.



Det kan også vurderes å opprette en spesialitet ut ifra at det utvikles nye
tjenestesteder der psykologenes særskilte kompetanse er relevant og
etterspørres.



Utgangspunktet for utvikling av en spesialitet kan være kompetansekrav som
stilles til psykologene i særskilte stillinger/med særskilt ansvar i dag eller slik
man ser for seg at kompetansekravene/behovene vil være i fremtiden (jfr.
eksempelvis økt antall eldre i befolkningen).



Det kan også vurderes å opprette en spesialitet ut i fra begrunnelser som at
spesialistutdanningen vil kunne bidra til kunnskapsutvikling på felt der det
forskes lite.

Spesialistutdanningen skal primært utvikle psykologenes handlingskompetanse og
det stilles krav til at psykologspesialisten skal utvikle forutsetninger for å
systematisere egne erfaringer, evaluere egen praksis og til et skriftlig arbeid der blant
annet anvendt forskning kan godkjennes.
Spesialitetene i habilitering og eldrepsykologi som nå foreslås videreført som egne
spesialiteter i spesialistreglementet, er i dag ivaretatt som fordypninger i den kliniske
spesialiteten som har overgangsordning til 31.12.2019. Det har tidligere vært
utfordrende å rekruttere nok psykologer til kursene i disse to fagområdene, men vi
ser nå en positiv utvikling med flere deltakere på kursene de siste årene.
Både habilitering og eldrepsykologi er prioriterte fagområder fra myndighetenes side.
“Helsedirektoratet støtter forslaget fra psykologforeningen om å videreføre spesialitet
i habiliteringspsykologi
Helsedirektoratet er opptatt av å styrke både habilitering og rehabilitering, og ikke
minst kommunenes kompetanse og evne til å ta sitt ansvar på disse områdene. Et økt
antall kompetente psykologer i kommunene er et viktig element i en slik satsing. Vi
registrerer at det i 2013 ble vedtatt å opprette en kombinert spesialitet som skulle
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favne både habilitering- og rehabiliteringspsykologi. Dette vedtaket ble ikke
effektuert, og det foreligger nå en anbefaling om å gjenopprette spesialiteten
habiliteringspsykologi. Kjernen i den beskrevne spesialiseringen fokuserer på en
målgruppe som det er viktig å sikre et godt tilbud for. Det er viktig at
spesialiseringsordningen kan sikre en troverdig og etterspurt kompetanse, som videre
kan bidra til en god fagutvikling på dette området. Det å satse på
habiliteringspsykologi som egen spesialitet kan også bidra til å forebygge høye
forekomster av komorbide tilstander, som psykiske lidelser og atferdsvansker blant
disse pasientgruppene. “
“Helsedirektoratet støtter forslaget fra psykologforeningen om å videreføre spesialitet
i eldrepsykologi.
Aldring og psykisk helse er et stort kompetanseområde, og utvikling av gode psykiske
helsetjenester til en stadig økende eldrebefolkning tilsier at kommunene også har
tilgang på spesialisert kompetanse. Godt psykisk helsearbeid rettet mot eldre brukere
forutsetter flerfaglig kompetanse, herunder kunnskap om aldring, geriatri, psykiatri,
nevropsykologi, nevrologi og farmakologi. Helsedirektoratet mener at for å kunne gi
et likeverdig tjenestetilbud til eldre pasienter med sammensatte og komplekse
tilstander, funksjonstap, ofte også med kognitiv svikt, vil det fortsatt være behov for
eldrepsykologisk spesialistkompetanse. “
4. Forslag om videreføring av spesialitet i habiliteringspsykologi
Landsmøtet i 2013 besluttet å opprette spesialiteten i habilitering- og
rehabiliteringspsykologi. Et samlet fagutvalg i habilitering- og
rehabiliteringspsykologi anbefalte til sentralstyret at Norsk psykologforening ikke
startet opp kursene i den nye spesialiteten habilitering- og rehabiliteringspsykologi.
Det anbefales at spesialiteten i habilitering videreføres i ny modell slik som de andre
spesialitetene med obligatorisk program og valgfritt program.
Fagutvalget for habilitering- og rehabiliteringspsykologi arbeidet høst/vinter
2014/2015 med å utvikle en målbeskrivelse til et obligatorisk program for den nye
spesialiteten. Fagfeltene habilitering- og rehabilitering dekker store
kompetanseområder for et bredt spekter av tilstander, fra personer med dyp
utviklingshemming og omfattende bistandsbehov, til personer med lette
kognitive/somatiske vansker. Metodisk har fagfeltene også ulikt utgangspunkt hvor
rehabilitering fokuserer på at personer skal gjenvinne tapt funksjon, mens
habilitering med utgangspunkt i utviklingspsykologi legger til rette for utvikling av
funksjon hos personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. I
utgangspunktet var utvalget skeptisk med tanke på å forene to store fagfelt inn i en
spesialitet, men dette ble vurdert som hensiktsmessig på bakgrunn av at spesialiteten
i habiliteringspsykologi over flere år har hatt vansker med å rekruttere et tilstrekkelig
antall kandidater til kurssekvensen. Ved å utvide fagområdet til også å omfatte
rehabiliteringspsykologi, ble det antatt at dette ville øke rekrutteringsgrunnlaget.
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Fagutvalgets arbeid med målbeskrivelse og obligatorisk program viste at det er
mange fellestrekk mellom fagfeltene, men at forskjellene er betydelige og omfanget av
aktuelle tema og behov for kompetanse utfordrer rammene for spesialiteten slik den
er definert av Psykologforeningen. En spesialitet må være troverdig for kandidater og
arbeidsgivere – de må oppleve at spesialiseringen medfører at psykologen får økt
kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet. Dette innebærer både spisskompetanse
vedrørende de mest sentrale målgruppene, samt de vanligste metoder for utredning
og behandling.
Habilitering i spesialisthelsetjenesten er et lite fagområde hvor det arbeider få
psykologer sammenliknet med mer tradisjonelle fagområder innenfor psykisk
helsevern. Habiliteringsspesialiteten vil imidlertid også være interessant for
psykologer som arbeider innenfor andre tjenester, slik som innenfor Statpedsystemet, nasjonale og regionale kompetansesentra, i kommunene og innenfor NAVsystemet. Spesielt vil man måtte regne med økt behov for psykologer med
habiliteringskompetanse innenfor kommunene ettersom hovedtyngden av
habiliteringsarbeidet foregår i kommunen.
Fagutvalget vil understreke at habilitering er et omdømmesensitivt fagområde hvor
psykologene tradisjonelt har hatt en sterk posisjon til tross for at det ikke har vært så
mange av dem. Signaler fra offentlige myndigheter de siste årene tyder på at
habilitering er et område som skal prioriteres og at målgruppene skal utvides.
Dersom dette skjer vil det være et stort behov for psykologer med god
habiliteringsfaglig spisskompetanse dersom psykologene skal opprettholde sin
posisjon i fagfeltet. I dag er det ca. 150-160 psykologer som skal dekke behov for
psykologisk utredning og behandling på spesialistnivå for en målgruppe som i Norge
blant annet omfatter:


50.000 (konservativt estimat) personer med utviklingshemming (1% av
befolkningen), av disse er det ca. 21.000 personer med utviklingshemming
som mottar kommunale tjenester.



Personer med autismespekterforstyrrelse, estimert 0,5 – 1% av befolkningen
(her er det en arbeidsdeling med psykisk helsevern med utgangspunkt i
funksjonsnivå).



Personer med Cerebral parese (ca 120 nye tilfeller per år), tidlig ervervede
skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer som medfører
betydelig funksjonsnedsettelse.



Tidlig ervervede hjerneskader og



Personer med en rekke ulike medfødte og tidlig ervervede
tilstander/symptomer som medfører behov for forebyggende tiltak,
tilrettelegging, oppfølging og behandling for å sikre best mulig utvikling og
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livskvalitet. For eksempel nevrologiske følgetilstander av tidlig ervervede
hjerneskader, genetiske syndromer med kognitiv svikt, degenerative
nevrologiske tilstander og genetiske muskellidelser med tidlig debut.
Hovedtyngden av habiliteringsarbeidet skjer i kommunen, men kommuner vil i liten
grad klare å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og vil være avhengig av bistand fra og
samarbeid med habiliteringsavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Forsvarlig
habiliteringsfaglig utredning og behandling vil i mange tilfeller forutsette et
tverrfaglig samarbeid mellom habiliteringspsykologi, nevropsykologi, nevrologi,
psykiatri og miljøterapi. Innenfor habilitering er det et utstrakt samarbeid mellom
ulike fagprofesjoner og det stilles store forventninger til psykologene, blant annet
med tanke på oppfølging og behandling av til dels kompliserte og kroniske tilstander
over lang tid. Offentlige myndigheter har ved flere anledninger pekt på at habilitering
er et forskningssvakt felt og at det er behov for å styrke fagfeltet og tilbudet av
tjenester til målgruppen.
Fagutvalget vurderer at det vil svekke tilbudet til pasientene dersom
psykologforeningen ikke viderefører en spesialitet i habiliteringspsykologi. Dette vil
forverre en allerede vanskelig rekrutteringssituasjon for fagfeltet, vil bidra til å svekke
psykologenes stilling og sende feil signaler til brukerorganisasjoner og offentlige
myndigheter. Målgruppen for habiliteringstjenester er en svak gruppe og utvalget
vurderer at Psykologforeningen som forvalter av spesialistutdanningen for
psykologer har et ansvar for å bidra med kompetanse som det norske samfunnet har
behov for. Det lave antallet psykologer som arbeider innenfor tjenestene tilsier at
man ikke kan forvente like stor rekruttering til denne spesialiteten som de «store»
spesialitetene.
Fordeler og ulemper ved habiliteringspsykologi både som spesialitet og
som valgfrie program.
Habilitering er et relativt ungt og lite fagfelt hvor det arbeider få psykologer
sammenliknet med mer tradisjonelle fagområder som psykisk helsevern. Psykologene
har tradisjonelt hatt en sterk posisjon innenfor fagfeltet til tross for at det ikke har
vært så mange av dem. Signaler fra offentlige myndigheter de siste årene tyder på at
habilitering er et område som skal prioriteres og det er et press for å utvide
målgruppene for tjenestene. I dag er det i stor grad habiliteringsavdelingene ved
helseforetakene og spesialpedagogiske sentre som ivaretar den praktiske kunnskapen
og utviklingen i fagfeltet. Det arbeides for at legeforeningen oppretter en spesialitet i
habilitering og Oslo universitetssykehus har nylig opprettet en professorstilling i
habilitering innenfor medisin. Dette må sees i lys av at det er et økt fokus på
forskning innenfor habiliteringsfeltet. Helse Sør-Øst har også opprettet et
Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (R-HABU) for å styrke
arbeidet med fagfeltet i helseforetakene. Fagfeltet arbeider med pasienter som har
komplekse og sammensatte tilstander, noe som reflekteres i en utstrakt tverrfaglig
praksis.
Fordeler ved å opprettholde habilitering som egen spesialitet:
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Ved å opprettholde spesialiteten i habilitering viser Psykologforeningen at de
støtter opp om arbeidet med å etablere og opprettholde habilitering som et fagfelt.
Som en egen spesialitet vil habilitering stå sterkere i å rekruttere psykologer med
interesse for faget, blant annet gjennom praksisperioden. Uten egen spesialitet vil
psykologer først søke til andre fagfelt og rekruttering til habilitering vil bli
vanskeligere.
Det hevdes av og til at andre spesialiteter vil dekke behovet for psykologfaglig
kompetanse i habilitering, men fagutvalget vurderer at dette ikke er tilfelle. De
andre spesialitetene har andre fagfelt som de skal ivareta i sin utdanning, og det
blir ikke tilstrekkelig tid igjen til å ivareta fokus på habiliteringsfaglige
problemstillinger. Valgfrie program vil nødvendigvis ha en snevrere tilnærming og
identiteten til psykologen vil som oftest være innenfor «hovedspesialiteten».
Habilitering er et tverrfaglig fagfelt, og vil ha behov for psykologer med andre
spesialiteter enn habilitering, men utvalget vurderer at det vil styrke fagfeltet og
sikre en større stabilitet dersom spesialiteten i habilitering opprettholdes.
Habilitering er også et omdømmekritisk område og utvalget tror ikke det vil sende
positive signaler til brukerorganisasjoner, departement og helsedirektoratet
dersom Psykologforeningen bestemmer seg for å avvikle spesialiteten i
habilitering.

Ulemper ved å kun tilby habilitering som et valgfritt program:
 Valgfrie program vil nødvendigvis måtte begrenses til mer avgrensede tema. Dette
vil gå på bekostning av en mer helhetlig habiliteringsfaglig forståelse.
 Andre ulemper vil være forverring av rekrutteringen av psykologer til tjenestene,
med mer (det motsatte av fordelene som er beskrevet over).
Selv om spesialiteten i habilitering opprettholdes vil det være naturlig å tenke at det i
tillegg utarbeides valgfrie program i habilitering til andre spesialiteter.
Kompetanseområdet «barnehabilitering»
Fagutvalget mener at barnehabilitering trenger tverrfaglig spisskompetanse på
spesialistnivå dersom samfunnet skal lykkes i å gi disse barna og ungdommene
tilstrekkelig god utviklingsstøtte. For mange barn er det helt sentralt å komme i gang
med tidlige intervensjoner slik at de får et best mulig utviklingsforløp. Det er viktig at
Psykologforeningen bidrar til videre utvikling og styrking av habiliteringsfeltet ved at
de gjør det lettere å rekruttere psykologer til tjenesten gjennom å opprettholde
spesialiteten i habiliteringspsykologi.
Skal man opprettholde spesialiteter med lav rekruttering?
Det har blitt stilt spørsmål ved om Psykologforeningen skal ha en spesialitet som
svært få tar eller ikke. Dette vil i så fall gjelde flere spesialiteter enn habilitering. Det
har tidvis vært svak rekruttering både til arbeidspsykologi og eldrepsykologi. Det er
også reist en problemstilling om brukere av habilitering kan få et godt nok faglig
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psykologisk tilbud fra andre spesialiteter som i dag er mer aktuelle innenfor feltet,
nemlig spesialiteter i nevropsykologi, voksenpsykologi og barne- og
ungdomspsykologi. Det er stilt spørsmål ved om det kanskje bør vektlegges å utvikle
et valgfritt program i habilitering for de ovennevnte spesialitetene og et tema som
utfordrende atferd blir nevnt som nærliggende for et slikt program.
Fagutvalget for habilitering mener at Psykologforeningen som forvalter av
psykologers spesialistutdanning har ansvar for å sikre at samfunnet får psykologer
med den kompetansen som er nødvendig for å løse sentrale oppgaver i helse- og
omsorgstjenestene. Dette bør også innebære å bidra til å bygge opp kompetansen på
områder som i dag trenger styrking. Som det fremgår av svaret på innspill-1 arbeides
det for å fremme habilitering som et eget fagfelt, spesielt innenfor
spesialisthelsetjenesten, på lik linje med andre spesialiteter innenfor medisin og
psykologi.
Psykologer innenfor alle spesialiteter bør kjenne det systemet og den kulturen de
arbeider innenfor for å kunne utrede og behandle pasienter, samt være
premissleverandører for videre utvikling av tjenestene. Kjernekompetansen innenfor
habiliteringspsykologi er kunnskap om hvordan man kan legge til rette for best mulig
utvikling og livskvalitet hos personer som har en avvikende eller annerledes utvikling
på grunn av tidlig ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelse eller sykdom. Dette
krever blant annet kunnskap om normalutvikling, vanlige sekundærvansker ved ulike
tilstander, kunnskap om hva som kan være effektiv behandling og hvordan denne bør
tilpasses for personer med ulike syndromer/tilstander, forståelse av
funksjonsnedsettelse og hvordan dette påvirker personer og omgivelser over tid, mm.
Utvalget vurderer at habilitering er et tverrfaglig fagfelt hvor man arbeider med
komplekse tilstandsbilder hvor det ofte ikke er enkle løsninger. Dette krever utstrakt
tverrfaglig samarbeid, også mellom psykologer som har ulike faglige spesialiteter og
dermed vurderer problemstillinger fra ulike perspektiv. Utvalget, og lederne ved
mange habiliteringsavdelinger i Norge, vurderer at habiliteringspsykologiske
perspektiver er sentrale for utviklingen av fagfeltet og at habiliteringsperspektivet
ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av spesialiteter som for eksempel nevropsykologi og
voksenpsykologi.
En kartlegging som nylig er gjennomført i habiliteringstjenesten for voksne viser at
en stor del av spesialistene har spesialitet i nevropsykologi, voksenpsykologi og
habiliteringspsykologi. Psykologene i tjenesten benyttes i stor grad til utredning av
evnenivå, adaptive ferdigheter, utviklingshemming, autisme og psykisk lidelse. Det
ser imidlertid ut til at psykologene er lite involvert i den praktiske miljøterapeutiske
oppfølgingen i etterkant av utredningen. Det kan synes som om dette i stor grad
overlates til andre faggrupper som vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere osv.
Dette gjelder også viktige problemstillinger knyttet til bruk av tvang og makt overfor
personer med utviklingshemming med vedtak etter lov om kommunale helse- og
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omsorgstjenester, kapittel 9. Det er da viktig å huske på at det er i hverdagen at
hovedtyngden av habiliteringsarbeidet skjer. Kartleggingen tyder på at psykologene i
mye større grad kan bidra med å omsette utredninger og vurderinger til praktiske og
konkrete tiltak overfor den enkelte pasient. Habiliteringspsykologene har tradisjonelt
spilt en sentral rolle i å veilede familier, nærpersoner og miljøpersonell i forhold til
praktisk tiltaksutvikling, for eksempel når det gjelder alternativ og supplerende
kommunikasjon, trening og opplæring, utfordrende atferd, tilpasset bistand og aktiv
deltakelse i egen hverdag. At psykologene deltar aktivt i arbeidet med disse
problemstillingene er helt sentralt for at psykologene skal opprettholde sin posisjon i
fagfeltet og utvalget vurderer at habiliteringspsykologer har en faglig forankring som
gjør dem godt rustet til å tre inn i denne rollen.
Til slutt ønsker utvalget å understreke at det habilitering er et lite fagområde og man
må forvente mindre søkning til dette området. Det er mange forhold som påvirker
hvilke spesialiteter psykologer søker seg til og det antas at mange psykologer ønsker å
søke seg mot en spesialitet som gir stor grad av fleksibilitet og arbeidsmuligheter.
Habilitering er et lite fagområde som nok ikke har den samme status som andre
spesialiteter. Habiliteringskompetanse er imidlertid ikke bare nyttig for psykologer i
barne- og voksenhabiliteringen, men også for psykologer i PPT, Statped, NAV,
rehabilitering, kommuner og de delene av psykisk helsevern som arbeider med
mennesker med kroniske og alvorlige sinnslidelser. Fagutvalget vurderer at det vil
svekke tilbudet til pasientene dersom psykologforeningen ikke viderefører en
spesialitet i habiliteringspsykologi. Dette vil forverre en allerede vanskelig
rekrutteringssituasjon for fagfeltet, vil bidra til å svekke psykologenes stilling og
sende feil signaler til brukerorganisasjoner og offentlige myndigheter. Målgruppen
for habiliteringstjenester er en svak gruppe og utvalget vurderer at
Psykologforeningen som forvalter av spesialistutdanningen for psykologer har et
ansvar for å bidra med kompetanse som det norske samfunnet har behov for.
5. Forslag om videreføring av spesialitet i eldrepsykologi.
Til landsmøtet i 2013 ble det foreslått å redusere antall spesialiteter. Resultatet av
landsmøtets vedtak ble imidlertid at den eneste spesialiteten som ikke ble videreført i
nytt reglement var eldrepsykologi. Resultatet av landsmøtets beslutning ble
etablering av en ny spesialiststruktur hvor det er lagt til rette for både å fullføre en
spesialitet innen de fleste fagområdene, og i tillegg tilegne seg noe mer kompetanse
gjennom etablering av valgfrie program.
Etter Landsmøtevedtaket i 2013 har det pågått en diskusjon om hvordan eldrefeltet
kan ivaretas best, og hvilke strategiske grep vi kan gjøre for å sikre at
psykologspesialistene i helsetjenestene har nødvendig kompetanse til å møte de
særskilte utfordringene som kan oppstå for eldre pasienter. Norsk Eldrepsykologisk
Forening har etablert seg med et utvidet engasjement og virkeområde.
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Reetablering av spesialiteten i eldrepsykologi er foreslått som virkemiddel for å sikre
at psykologene kan utvikle tilstrekkelig kompetanse i eldrepsykologi for å møte
fremtidig behov for kompetanse i tjenestene. Andre virkemidler er for eksempel å
etablere et ad hoc utvalg som skal se på kompetansebehov og foreslå et
kompetanseutviklingstiltak som ikke nødvendigvis er en del av
spesialistutdanningen.
Hvorfor videreføre eldrepsykologispesialiteten?
På bakgrunn av at klinisk eldrepsykologi er en etablert og anerkjent spesialitet med
tilstrekkelig og særskilt kunnskapsgrunnlag, og fordi den er relevant for psykologer
som arbeider med eldre pasienters særskilte behandlingsbehov, videreføres
spesialiteten i eldrepsykologi. Fagutvalget i eldrepsykologi kan utfordres til også i
videre arbeid å sikre fremtidig relevans og å forankre og løfte fagfeltet ytterligere
gjennom sitt mandat. Fagutvalget kan også foreslå spredning av kunnskap om
eldrepsykologi på andre måter enn gjennom spesialistutdanningen i tillegg til det
tradisjonelle fagutvalgsarbeidet.
Ved å videreføre en spesialitet i eldrepsykologi vil det være mulig å ivareta behovet
for fordypning i fagfeltet og ivareta samfunnsoppdraget. I tillegg vil det valgfrie
programmet i eldrepsykologi bidra til å spre mer kompetanse til flere spesialiteter. På
denne måten kan vi bidra til at mange kan tilegne seg noe kunnskap om
eldrepsykologi, og noen psykologer kan få fordypet seg mer i fagområdet. Det vil også
kunne bidra til å øke motivasjonen til frivillige fagpersoner i fagutvalget som kan ta
ansvar for fagfeltet.
Med et økende antall eldre er det grunn til å planlegge/utvikle utdanning etter
antakelsen om at behovet for slike spesialiserte tjenester vil øke. Dersom
spesialistutdanningen ikke bidrar til å utvikle høyspesialisert kompetanse på eldre vil
disse pasientene stå i fare for å få tjenester basert på en mangelfull forståelse for
kompleksiteten i tilstandsbildet til eldre og mangelfulle ferdigheter i utredning og
behandling. Andre mindre omfattende utdanningstilbud eller andre virkemidler for å
øke psykologenes spisskompetanse (for eksempel på utredning og behandling av
pasienter med demens) vil ikke kunne gi tilstrekkelige forutsetninger for å gi disse
pasientene med svært ulike tilstandsbilder et likeverdig tjenestetilbud.
Fagområdet eldrepsykologi har et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra andre
fagområder, som eksempelvis voksne. Spesialistkunnskapen handler om:




Kunnskap om den spesifikke kompleksiteten i tilstand hos eldre
Kunnskap om atypisk presentasjon av symptomer, forsinket
behandlingsrespons og endret sykdomsforløp
Kunnskap om spesifikke lidelser hos eldre og lidelser med større forekomst
hos eldre
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 Kunnskap om dagens organisering av tjenestetilbud til eldre
Eldre år utgjør en stor og økende del av livsløpet. År som medfører økt risiko og
sårbarhet for å møte og måtte mestre både sosiale, psykiske og fysiske tap, men også
år som kan medføre vekst og muligheter.
Fordeler ved opprettholde eldrepsykologi som egen spesialitet:
 Ved å opprettholde spesialiteten i eldrepsykologi viser Psykologforeningen at de
støtter opp om arbeidet med å etablere og opprettholde eldrepsykologi som et
fagfelt.
 Ved å videreføre en spesialitet i eldrepsykologi vil man signaliserer til
brukerorganisasjoner og offentlige myndigheter at Psykologforeningen som
forvalter av spesialistutdanningen for psykologer tar ansvar for å bidra med
kompetanse som det norske samfunnet har behov for, også innen de fagområdene
som sliter med lav rekruttering
 Som en egen spesialitet vil eldrepsykologi stå sterkere i å rekruttere psykologer
med interesse for faget, blant annet gjennom praksisperioden. Uten egen
spesialitet vil psykologer først søke til andre fagfelt og rekruttering til
eldrepsykologi vil bli vanskeligere.
Ulemper ved å kun tilby eldrepsykologi som et valgfritt program:
 Det hevdes av og til at andre spesialiteter vil dekke behovet for psykologfaglig
kompetanse i eldrepsykologi ved å få dette som valgfritt program i spesialiteten.
Men valgfrie program vil nødvendigvis ha en snevrere tilnærming og identiteten
til psykologen vil som oftest være innenfor «hovedspesialiteten».
 Erfaring fra arbeidet med å utvikle et valgfritt program i eldrepsykologi har vist
oss at rammebetingelsene for valgfritt program er utilstrekkelige for å utvikle
nødvendig kompetanse.
 Ved å ikke videreføre eldrepsykologi som egen spesialitet så vil det kunne bidra til
å forverre en allerede vanskelig rekruttering til fagfeltet, som igjen på sikt vil
kunne føre til at samfunnsoppdraget innen dette området ikke blir godt nok
ivaretatt.

Likeverdige helsetjenestetilbud
Psykiske lidelser hos eldre bør ikke bli betraktet som en naturlig del av alderdommen
og eldre med lettere psykiske lidelser og enkle tilstander bør få tilbud som andre
voksne i primærhelsetjenesten. Men når tilstanden blir mer sammensatt og
eksempelvis funksjonstap og kognitiv svikt kommer inn og modifiserer lidelsen og
ønsket behandlingstilbud da trengs mer spisset kompetanse for å gi likeverdige
helsetilbud. Vi har imidlertid erfaringer for at DPS ikke har prioritert eldre, samt at
mange beboere på syke- og aldershjem ikke har blitt diagnostisert og heller ikke har
fått vurdert om de lider av demens eller depresjon. Videre at det er behov for
alderspsykiatriske senger og poliklinikk. Det vil si at eldre både kan ha behov for
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generell psykologfaglig kompetanse, spesialistkompetanse som for alle voksne, men
og i noen tilfeller spisskompetanse – eldrepsykologisk spesialistkompetanse.
Eldre pasienter som trenger spesialiserte tjenester med komplekse tilstandsbilder.
Disse tjenestene bør utvikles med utgangspunkt i en forståelse av eldre pasienters
særskilte behov.
Nødvendigheten av kunnskap om dagens organisering av tjenestetilbud
til eldre
Det er også verd å merke seg eldrepsykologens behov for kunnskap om dagens
organisering av ulike tjenestetilbud til eldre, både i primærhelsetjenesten og i
spesialisthelsetjenesten til forskjell fra tilbud til andre vokse. Det vil si kunnskap om
eksempelvis syke- og aldershjem, hjemmetjenester, dagsenter, alderspykiatriske
poliklinikker og sengeposter. I noen tilfeller gjenspeiler dette mangfoldet av tjenester
den kompleksitet i tilstand og avhengighet av et tverrfagligtilbud som en del eldre
har.
Det er også verd å merke seg at det allerede finnes både egne kompetansesentre og
professorater med kompetanse på eldre noe som også både tydeliggjør eldrepsykologi
som et eget fagfelt og kan bidra med ressurser inn i videre forskning og fag- og
tjenesteutvikling.
Kunnskap om den spesifikke kompleksiteten i tilstand hos eldre
En har en biologisk, psykologisk og sosial aldring med tilhørende helsemessig
svekkelse og økt risiko for sykdom, funksjonssvikt og manglende sosialt nettverk – en
kompleksitet som krever en helhetlig tilnærming. Som psykolog kan en møte
pasienter som opplever at helsen svikter, sansetap, ektefellen dør, nære andre er
borte og mangel på relasjoner som er vanskeligere å erstatte i et samfunn svært
annerledes enn da pasienten vokste opp.
I juni i år sto følgende i rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livs kvalitet»
skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet: «Risikoen for funksjonssvikt øker med
alderen, til dels i en grad som ikke lar seg kompensere med hjelpemidler. Den
praktiske kompetansen i hverdagen, og herunder evnen til selvhjulpenhet og
autonomi, er ikke bare betinget av egne ferdigheter, men også av omgivelsenes
krav. Vellykket mestring og høy trivsel er avhengig av en balansering mellom de to.
Når mestringen svikter, kan resultatet være stress, helsesvikt og mistrivsel, og
forklaringen kan ligge både i individet og omgivelsene og ikke minst i møtet mellom
dem. Mestringsbetingelsene ligger i skjæringen mellom individets kompetanser og
de krav omgivelsene stiller» s. 5-6.
Atypisk presentasjon av symptomer, forsinket behandlingsrespons og
endret sykdomsforløp
Hos eldre har lidelser oftere en atypisk presentasjon og kan derfor være vanskelig å
diagnostisere. I tillegg kan behandlingsresponsen være forsinket. Også
46

sykdomsforløpet kan være endret da blant annet normal aldring, kronisk sykdom og
akutt sykdom opptrer samtidig.
Depresjon hos voksene og eldre kan eksempelvis ha ulikt utrykk eller være fordekt
hos den eldre. Hos yngre kan en se nedstemthet og manglende glede og oftere
uttrykte selvmordstanker enn hos eldre. Hos eldre kan en eksempelvis møte opplevd
dårlig hukommelse, klage over uro i kroppen, klage over fysiske plager,
vrangforestillinger kan være til stedet, samt manglende glede men i mindre grad
nedstemthet og i mindre grad uttrykte selvmordstanker enn for yngre. (Fra
Depresjon hos eldre, Engedal og Hanevold Bjørkløf). Symptomene hos eldre er også
symptomer som kan være vanskelige å skille fra kognitiv svikt og demens.
Spesifikke lidelser hos eldre og lidelser med større forekomst hos eldre
Eldrepsykologisk kompetanse er ikke definert av aldergrensen 65 år i seg selv, men av
lidelser og kompleksitet i tilstand som en langt oftere ser hos eldre pasienter.
Eksempler på lidelser som spesialt rammer eldre er delir og funksjonelle
psykoselidelser. Lidelser med svært økende forekomst med økende alder er
eksempelvis demens. Det anslås 10000 nye tilfeller hvert år med en forekomst på fem
prosent for de mellom 70-74 år til en forekomst på 35 prosent for de over 90 år. Også
forekomsten av depresjon og ensomhet øker etter 75 år (Rapporten: aldring,
mestringsbetingelser og livskavlitet). Også for angst finnes en mer aldersspesifikk
angst, som angsten for å falle. En angst som er assosiert med begrensninger i fysisk
og sosial aktivitet og sterkt assosiert med depressive symptomer.
I tillegg kan eldres bruk av medikamenter og polyfarmasi gi utfordringen, også
utfordringer med hensyn til hva kroppen gjør med legemidlene (endret
farmakokinetikk) og hva legemidlene gjør med kroppen (endret farmakodynamikk),
hvor eldre kan reagere annerledes enn yngre.
Uttalt for fagfeltet eldrepsykologi er behovet for kunnskap om spesifikke områder
som; sansetap hos eldre, livets sluttfase, kommunikasjon ved kognitiv svikt og
demens, kunnskap om utfordrende adferd hos eldre, i tillegg til kjennskap til aldring
hos personer med utviklingshemning og personer med Downs syndrom.
6. Forslag om å åpne for at flere psykologer enn 4 i veiledningsgruppe
kan godkjennes i spesialistutdanningen.
Forslaget om å endre reglementet innebærer at det gis mulighet til å søke om unntak
fra antallet på 4 psykologer i veiledningsgruppe. Det skal gis faglige begrunnelser for
et slikt unntak, og det vil ikke gjelde veiledning i tilknytning til fellesprogrammet eller
generelt i spesialistutdanningen. Hovedregelen skal fortsatt være et maksimalt antall
på 4 autoriserte psykologer i veiledningsgruppen.
Noe av bakgrunnen for endringsforslaget på dette punktet i reglementet er at
fagutvalget i organisasjonspsykologi mener at det blir faglig sett en bedre veiledning
hvis det kan søke som og kunne tillates 6 psykologer i en veiledningsgruppe i
organisasjonspsykologi vs. 4 psykologer som er bestemt i reglementet for
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spesialiteten og i utfyllende bestemmelser for veiledning. Institutt for gruppeterapi og
Institutt for Aktiv Psykoterapi har også tatt opp samme problemstilling knyttet til at
det på et faglig grunnlag bør være mulig å søke godkjenning av veiledningsgrupper
bestående av flere enn 4 psykologer i gruppen også i gruppeterapiutdanningen.
Arbeidet organisasjonspsykologer utfører foregår ofte i grupper – gjerne bestående av
mellom 4 og 12 personer – og gruppeveiledningen bør derfor kunne speile dette
arbeidet, utforske arbeidsformen og synliggjøre de utfordringene
organisasjonspsykologer typisk jobber med. En gruppe på 6 psykologer er mer egnet
for å få til nødvendig dynamikk og det gir større mulighet for at deltagerne får brynt
seg på personlige forskjeller, nye perspektiver og andre refleksjoner.
Mange intervensjoner for grupper og organisasjoner arbeider nettopp med samspillet
i grupper. Dette er kvalitativt forskjellig fra samspillet i en dyade eller trio, og det blir
svært sårbart i en gruppe med fire medlemmer dersom noen uteblir. For å utforske
gruppekultur, status og innflytelse i gruppen eller kommunikasjon i grupper, er det
langt mer læring i å utforske dette med veiledningsgruppen som arena heller enn som
teoretiske konsepter. En mindre gruppe vil begrense tilfanget av prosesser i gruppen
og også antall ulike case å jobbe med.
Det foreslås å ta inn i reglementet at et begrenset antall veiledningstimer i større
grupper skal kunne godkjennes, men at det begrenses oppad til maksimalt 8 i
gruppen. Det er også ønskelig å presisere at veiledning som reguleres i reglement for
spesialistutdanningen gjelder autoriserte psykologer da det er disse som omfattes av
reglement for spesialistutdanningen.
Forslag til endringer under pkt. 4 Veiledning:
Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være
autoriserte psykologer.
Det kan søkes om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i
veiledningsgruppen. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Veiledningsgrupper kan ikke overstige 8 deltakere. Det kan gis unntak for maksimalt
60 timer av veiledningen i grupper på flere enn 4 deltakere. Et slikt unntak kan gis for
veiledning til obligatoriske eller valgfrie program og ikke til fellesprogrammet.
For utdanningsprogram i spesialiteten psykoterapi hvor deltakerne består av leger og
psykologer kan det gis unntak fra kravet om at alle deltakerne i veiledningsgruppen
må være psykologer. Et slikt unntak kan gis for 180 timer av veiledningen i det
obligatoriske programmet.
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7. Forslag om å klargjøre fagutvalgenes mandat til å vurdere og
godkjenne eksterne kurs i spesialistutdanningen. Dette har stått i
tidligere reglement og foreslås tatt inn i nytt reglement.

I gjeldende reglement for spesialitetene er det ikke beskrevet tydelig at
spesialistutvalgene har i sitt mandat å vurdere/godkjenne eksterne kurs i
spesialistutdanningen.
Det har imidlertid vært en etablert praksis «til alle tider», at det er fagutvalgene som
forestår godkjenning av eksterne kurs/utdanningsprogram i spesialistutdanningen.
Dette var regulert i reglementet som ble godkjent av landsmøtet i 2007 med
formuleringen: «Spesialistutvalget godkjenner fordypningsprogrammer».
Under revideringen av reglementet som ble gjort av landsmøtet i 2010 falt denne
formuleringen ut av reglementet. Sentralstyret fattet derfor et eget vedtak i sitt møte
den 29.9.2011 vedrørende dette: Sentralstyret gir spesialistutvalgene i mandat å
behandle/godkjenne eksterne søknader om godkjenning av fordypningskurs til
spesialitetene.
Det foreslås nå at dette tas inn i reglementet. Begrunnelsen for at fagutvalgene bør
gjøre disse vurderingene, har vært at det er her fagekspertisen foreligger.
Under pkt. 9.4. Fagutvalg foreslås dette tillegget:
Fagutvalget for den aktuelle spesialiteten vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til obligatorisk program i spesialiteten, samt søknader om unntak fra
gruppestørrelsen på 4 deltakere i tilknytning til utdanningsprogram godkjent til
spesialiteten.
Fagutvalget for det aktuelle valgfrie programmet vurderer og forestår godkjenning
av eksterne kurs til valgfritt program i spesialitetene.
Sentralstyret er klageinstans for fagutvalgenes avgjørelser.
Videre foreslås det under 9.5 Fagutvalg for felleselementene følgende tillegg:
Fagutvalget vurderer og forestår godkjenning av frie spesialkurs og
vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen.
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VEDLEGG 1

VERSJON 2: Diskusjonsgrunnlag –
IKKE Sentralstyrets forslag
Forslag til nytt reglement, endringsforslag merket i rødt:

Norsk Psykologforening
Reglement for spesialitetene i psykologi
(Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2007,
2010,2013, 2016)
Gjelder for følgende spesialiteter:
Spesialiteten i arbeidspsykologi
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi
Spesialiteten i eldrepsykologi
Spesialiteten i familiepsykologi
Spesialiteten i habiliteringspsykologi
Spesialiteten i nevropsykologi
Spesialiteten i organisasjonspsykologi
Spesialiteten i psykoterapi
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi
Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi
Spesialiteten i voksenpsykologi
Landsmøtet i Norsk Psykologforening oppretter og legger ned spesialiteter og vedtar
reglement for spesialitetene. Sentralstyret oppretter og legger ned valgfrie program og
vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet.
Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i «Standarder
for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for psykologutdanning).
Psykologspesialisten har ervervet metodekompetanse, profesjonskompetanse og
samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i
fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og
utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle
kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det
fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder.
Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og
skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige erfaringer.
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Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal
bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig
selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt kunnskapstilfang økt og mulighet for
faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap.
Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig
kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen om
evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert
yrkesutøvelse
Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder
skal inngås.
Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert femte år.

1. Opptak
Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller
kravene i «Standarder for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for
psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk
Psykologforenings spesialistutdanning.

2. Praksis
Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må
strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis
omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Mindre
stillingsandeler kan godkjennes etter særskilt vurdering der det er nødvendig for å oppnå
spesialiteten.
Av de 5 årsverkene med praksis er 1 årsverk knyttet til Fellesprogrammet og minimum 4
årsverk knyttet til spesialiteten. Praksiskravene er nærmere definert i utfyllende
bestemmelser.

3. Kurs
Det kreves minst 256 kurstimer i spesialistutdanningen, hvorav 96 timer til
Fellesprogrammet og minimum160 timer til spesialiteten.
Fellesprogrammet skal som hovedregel gjennomføres før man begynner på det obligatoriske
programmet innen spesialiteten.

4. Veiledning
Det kreves totalt 240 timer godkjent veiledning knyttet til spesialistutdanningen.
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Av disse er 60 timer veiledning knyttes til praksis i Fellesprogrammet. Veiledningen i
Fellesprogrammet kan være individuell, eller i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må
være psykologer. Veiledningen skal gis av psykologspesialist eller av veileder som er særskilt
godkjent av det aktuelle fagutvalg.
Det kreves 180 timer veiledning knyttet til 4 årsverk praksis i spesialiteten, nærmere definert
i utfyllende bestemmelser. Minimum 40 timer av de 180 timene skal være individuell
veiledning. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være
autoriserte psykologer.
Det kan søkes om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i
veiledningsgruppen. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Veiledningsgrupper kan ikke overstige 8 deltakere. Det kan gis unntak for maksimalt 60 timer
av veiledningen i grupper på flere enn 4 deltakere. Et slikt unntak kan gis for veiledning til
obligatoriske eller valgfrie program og ikke til fellesprogrammet.
For utdanningsprogram i spesialiteten psykoterapi hvor deltakerne består av leger og
psykologer kan det gis unntak fra kravet om at alle deltakerne i veiledningsgruppen må være
psykologer. Et slikt unntak kan gis for 180 timer av veiledningen i det obligatoriske
programmet.
Veiledningen skal gis av spesialist i den aktuelle spesialiteten eller av veileder som er særskilt
godkjent av det aktuelle fagutvalg. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon og
utvikling, samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen.
Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.
Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for veiledning.
Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder
skal inngås.

5. Skriftlig arbeid
Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen spesialiteten. Regulering av skriftlig arbeid er
nærmere definert i utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. Skriftlig arbeid kan leveres i
løpet av spesialiseringsperioden

6. Generelt
Sentralstyret kan vedta særskilte krav til praksis, veiledning, egenutvikling, kurs og skriftlig
arbeid for den aktuelle spesialiteten.
Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
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7. Vedlikehold av spesialiteten
Hvert 5. år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholds aktiviteter
tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende bestemmelser for
obligatorisk vedlikehold.

8. Søknad og dokumentasjon
Søknad om godkjenning skrives på eget skjema. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal
praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid dokumenteres. Oppfylling av kravene til
praksis og veiledning skal være dokumentert med attest fra veileder og arbeidsgiver.
Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde
og variasjon i praksisen er dokumentert.

9. Forvaltning
De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret,
Spesialitetsrådet, Fagutvalgene, Godkjenningsutvalget og Ankeutvalget. All saksbehandling
skal være i henhold til god forvaltningsskikk.
9.1. Landsmøtet
Landsmøtet vedtar spesialistreglementet og senere endringer i reglementet.
9.2. Sentralstyret
Sentralstyret oppnevner Spesialitetsråd, Fagutvalg, Godkjenningsutvalg og Ankeutvalg for
landsmøteperioden, og vedtar mandat for utvalgene. Sentralstyret oppnevner leder og
nestleder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og
godkjenner opprettelse av valgfrie program i spesialitetene. Sentralstyret er øverste instans
til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal
ikke behandle enkeltsøknader eller anker.
9.3. Spesialitetsrådet
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.
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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.
9.4. Fagutvalg
Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for
hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar
mandat for utvalget.
Fagutvalgene for spesialitetene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med
definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de obligatoriske
programmene.
Fagutvalgene for de valgfrie programmene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser
med definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie
programmene.
Sakene behandles i spesialitetsrådet før oversendelse til vedtak i sentralstyret.
Fagutvalget for den aktuelle spesialiteten vurderer og forestår godkjenning av eksterne kurs
til obligatorisk program i spesialiteten, samt søknader om unntak fra gruppestørrelsen på 4
deltakere i tilknytning til utdanningsprogram godkjent til spesialiteten.
Fagutvalget for det aktuelle valgfrie programmet vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til valgfritt program i spesialitetene.
Sentralstyret er klageinstans for fagutvalgenes avgjørelser.
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.
9.5 Fagutvalg for felleselementene
Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder
og nestleder for fagutvalget. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret
vedtar mandat for utvalget.
Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning og
vedlikehold. Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt
utarbeider målbeskrivelse og innhold i fellesprogrammet.
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Fagutvalget vurderer og forestår godkjenning av frie spesialkurs og vedlikeholdskurs i
spesialistutdanningen.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3
av medlemmene er til stede.
9.6. Godkjenningsutvalget
Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av
brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk
Psykologforening (4). Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for godkjenningsutvalget.
Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til
vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres
kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd
vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program, fellesprogrammet og
vedlikeholds aktiviteter.
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.
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.
9.7. Ankeutvalget
Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av
universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1), brukerne (1), Norsk
Psykologforening (1). To av representantene skal være psykologspesialister. Sentralstyret
oppnevner leder og nestleder for ankeutvalget.
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.
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Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i
Godkjenningsutvalget.

10. Spesialistdiplom, tittelbruk mv.
Norsk Psykologforening utsteder spesialistdiplom. Det skal fremgå av diplomet hvilken
spesialitet psykologen har fått godkjent, og det kan fremgå av diplomet hvilke valgfrie
program psykologen har valgt.
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Støtter forslaget

Støtter forslaget men
etterlyser hvordan vi ivaretar
rehabiliteringsfeltet.
Støtter forslaget

Støtter forslaget
Støtter forslaget

HDIR

IAP

Psykologene ved Sunnaas

Fagutvalget i psykoterapi

Støtter forslaget
Støtter forslaget
Støtter forslaget
Ikke uttrykt støtte eller
motstand
Støtter ikke forslaget

Nord-Trøndelag lokalavdeling

Østfold lokalavdeling

Vestfold lokalavdeling
Nordland lokalavdeling

Rogaland lokalavdeling

Telemark lokalavdeling

Vest-Agder lokalavdeling

Støtter forslaget

Delt syn i styret: Egen
spesialitet eller kun valgfritt
program
Støtter forslaget

Bergen lokalavdeling

Ikke kommentert

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget
Støtter forslaget
Støtter unntak for
organisasjonspsykologi
Støtter ikke forslaget

Støtter ikke forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget
Støtter forslaget men har
innspill i kommentarfeltet

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget
Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget men ønsker at det
foreligger en generell tillatelse til
gruppeveiledning med seks–sju
Støtter forslaget
personer, uten at dette må søkes om
i hvert tilfelle.

Støtter forslaget
Varierte synspunkter på
Støtter forslaget
dette

Støtter forslaget

Støtter forslaget
Støttes men noe skeptisk
til bærekraft
Støtter forslaget
Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Støtter ikke forslaget

Støtter forslaget

Støtter forslaget

Betraktes som utenfor
kompetanseområdet

Støtter forslaget

RBUP - Øst og Sør
Ikke kommentert

Støtter forslaget

Betraktes som utenfor
kompetanseområdet

IGA-Institutt for gruppeanalyse Betraktes som utenfor
og gruppepsykoterapi
kompetanseområdet

Forslag om klargjøring
Forslag om unntak fra størrelse
av fagutvalgenes
veiledningsgrupper
mandat

Forslag om spesialitet i
eldrepsykologi

Høringsinstans

Forslag om spesialitet i
habilitering

HØRINGSSVAR - SPESIALISTREGLEMENTET LANDSMØTE 2016
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Det er bare innenfor fordypningsdelen til spesialiteten at veiledningsgrupper større enn 4 kan
godkjennes. Begrenses til maksimalt 60 timer. Det bør ikke være godkjenning av tverrfaglige
veiledningsgrupper utover psykologer og leger. Dette prinsippet er beholdt når det gjelder godkjenning
av kurs og bør også gjelde veiledning.Den faglige begrunnelse må godtgjøre at det er særlige aspekter i
selve utdanningsprogrammet som krever større veiledningsgrupper.
Endringen bør gjelde alle spesialiteter og ikke bare i psykoterapi. Eksempelvis argumenterer
spesialiteten i organisasjonspsykologi for nettopp det å kunne øke veiledningsgruppens størrelse.

Fagutvalget i psykoterapi

Rogaland lokalavdeling

Telemark lokalavdeling

Vest-Agder lokalavdeling

Det er ønskelig at det presiseres at det kun er for organisasjonspsykologi det åpnes opp for flere enn 4 i
gruppe. Det er ikke ønskelig at det åpnes opp for dette i de andre spesialiseringsløpene.
En bør beholde spesialiteten i habiliterings- og rehabiliteringspsykologi slik den er planlagt.
Vi er usikre på om det er hensiktsmessig med egen spesialisering, da eldre er en del av
voksenpsykologien.

Innspill fra ett medlem i lokalavdlingen som er skeptisk til flere psykologer enn 4 i gruppe

Har innspill om rehabilitering og klinisk helsepskologi - se høringsuttalelse

Psykologene ved Sunnaas

Bergen lokalavdeling
Nord-Trøndelag lokalavdeling
Østfold lokalavdeling
Vestfold lokalavdeling
Nordland lokalavdeling

Når det gjelder de kliniske veiledningsgruppene, som er en viktig del av IAP-programmene i Barne- og
ungdomspsykologi, Voksenpsykologi og Familiepsykologi, ønsker vi en mulighet for å kunne søke om å ha fem i
en gruppe når det særskilte behov for det.

Maksimumstørrelse på gruppen, Minimum timeantall pr veiledningsøkt; varighet av minst tre timer, krav
til veileder, krav til to veileder hvis gruppe større enn 6
Helsedirektoratet etterspør hvilke spesialiteter Psykologforeningen ser for seg er mest relevante for
kommunale stillinger i kommuner av ulik størrelse, og om det kan være naturlig å opprette en egen
spesialitet, eller særskilte felleskurs for å gi relevant kompetanse for kommunal tjeneste.

Innspill

IAP

HDIR

RBUP - Øst og Sør

Høringsinstans
IGA-Institutt for gruppeanalyse og
gruppepsykoterapi

Sak 9

Hovedsatsingsområdet i perioden 2016-2019

./. Vedlagt:

Saksnotat

Sentralstyrets forslag til vedtak:
«Forebygging for barn og unge» videreføres som hovedsatsingsområde i perioden 20162019.
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Landsmøtet 2016
Sak 9
Hovedsatsingsområdet 2016-2019 – Forslag om å videreføre «Forebygging for
barn og unge»
Landsmøtet 2013 vedtok «Forebygging for barn og unge» som hovedsatsingsområde for
Norsk psykologforening. Slik det fremgår av beretningen for hovedsatsingsområdet 20132016 er prosesser i gang og påvirkning foregår. Resultatene av disse prosessene er avhengig
av fortsatt påvirkning. Noen av de innsatsområdene det er behov for å følge er:
Resultater knyttet til enkelte delmål:
1) Psykisk helse i skolen
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 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.
Behov fremover: Bidra til at overordnede føringer utvikles med tydelighet i
lærerplanen for fremtiden.
2) Helhetlige tjenester for barn og unge
Foreningen har arbeidet med å påvirke regjering og storting for å bidra til mer
helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge (innspill til både regjering
og storting om primærhelsemeldingen, innspill til politiske partier), samt å bidra til å
øke kvaliteten i barnevernet (blant annet innspill til regjeringens arbeid med
kvalitets- og strukturreform i barnevernet og barnevernlovutvalget). Blant annet er
spor at foreningens arbeid å finne i Stortinget vedtak om 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.
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Behov fremover: Bidra til at strategien blir helthetlig og tverrdepartemental/
tverrsektoriell, bidra til politisk debatt og eierskap til strategien og en mulig
opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse med utgangspunkt i strategien.
3) Psykologer bidrar i lokalt psykisk folkehelsearbeid
Psykisk helse i folkehelsearbeid er et politisk satsingsområde (Folkehelsemelding
2015). Psykologer har rapportert at de ønsker å arbeide mer helsefremmende og
forebyggende. Psykologforeningen utarbeidet 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) «Psykisk helse i alt vi gjør med hvordan?».

Behov fremover: Foreningen har fått flere midler for å utvikle dette arbeidet videre,
og bidra til implementering av psykisk helse i lokalt folkehelsearbeid blant gjennom
annet øke tilgjengelighet på informasjon om dette til våre medlemmer i kommunal
sektor, deres ledere og samarbeidspartnere, systematisere og spre erfaringer mv.
4) Psykisk helsefremmende arbeid på fritidsarenaer.
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 mulig å dra
dette feltet tettere inn i utviklingen av lokalt folkehelsearbeid og psykologers roller i
dette.
5) Psykologisk hjelp en telefon unna
Foreningen har jobbet systematisk og målrettet med å få på plass en lovfesting av
psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. 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
rekrutteringsutfordringer blir stadig tydeligere efter som flere mindre
kommuner/distriktskommuner søker psykologer.
Behov fremover: Det er avgjørende viktig å identifisere og følge opp
rekrutteringsfremmende tiltak, øke bevisstheten om kommunen som arbeidsplass for
psykologer, utvikle psykologers rolle i kommunale helse- og omsorgstjenester (blant
annet gjennom folkehelsearbeid og oppfølging av adhoc-utvalgets arbeid med å
beskrive kompetansebehov), målrettede medlemstiltak m.m.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
«Forebygging for barn og unge» videreføres som hovedsatsingsområde i perioden 20162019.
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Sak 10

Justering av Prinsipprogrammet

./. Vedlagt:
•

•

Saksnotat
Forslag til revidert prinsipprogram. Endringer er i rødt og understreket

Sentralstyret ber arbeidsgruppen å legge det reviderte prinsipprogrammet frem for Landsmøtet
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Landsmøtet 2016
Sak 10
Justering av Prinsipprogrammet
Etter lederkonferansen i juni 2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle vurdere en
eventuell revisjon av prinsipprogrammet vedtatt på Landsmøtet i 2010.
Arbeidsgruppen har bestått av:
 Klara Øverland, Rogaland
 Bjarte Bønes Bruntveit, Hordaland
 Jørgen Flor, Buskerud
 Morten Thorsen, Sør-Trøndelag
 Trygve Sætherskar, Akershus
Gøril Wiker og Ole Tunold har vært sekretariat for gruppen.
Et omforent siste utkast ble distribuert til lokalavdelingene ultimo august. Det har ikke
kommet kommentarer på utkastet ved svarfristen 14. september.

Sentralstyret ber arbeidsgruppen å legge det reviderte prinsipprogrammet frem for
Landsmøtet
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FORMÅLSPARAGRAFEN
Vedtatt av Norsk Psykologforenings Landsmøte
1. Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder
deres arbeid som psykologer.
2. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom
utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk
anvendelse av psykologisk fagkunnskap.
3. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at
befolkningen får den bistand de har behov for og krav på.
4. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet.
5. Å arbeide for vitenskapelig forskning og annen fagutvikling som tjener
medlemmenes virksomhet som psykologer.
6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som
medlemmene til enhver tid ser det ønskelig å samarbeide med.
7. Å organisere virksomheten slik at Psykologforeningens målsetting til enhver
tid blir ivaretatt.

PRINSIPPROGRAMMET
Norsk Psykologforening er både en interessepolitisk, en fagpolitisk og en
samfunnspolitisk organisasjon. De tre elementene understøtter og er
gjensidig avhengige av hverandre. Sammen med de satsingsområder som
landsmøtet vedtar, utgjør formålsparagrafen og prinsipprogrammet
Psykologforeningens målstyringshierarki. Vedtekter, reglement, etiske
retningslinjer, utfyllende bestemmelser, statutter og policydokumenter er
andre viktige dokumenter i arbeidet med å nå de definerte målene.
Psykologforeningen utøver sin virksomhet med utgangspunkt i foreningens
lover og regelverk. I dette prinsipprogrammet utdypes foreningens forståelse
av punktene i formålsparagrafen.
Gjennom forskjellige former for anvendt psykologi bidrar norske psykologer
både til generell samfunnsutvikling og til enkeltmenneskers livskvalitet og
helse. Myndighetene har gjennom helselovgivningen gitt psykologer i Norge
særskilte rettigheter og plikter, begrunnet i befolkningens behov for
helsetjenester. Psykologene forvalter derfor et spesielt ansvar som
helsepersonell. Cand. psychol.-graden, som gir autorisasjon som psykolog,
krever en seksårig klinisk utdanning med integrert praksis. Kravet er særskilt
begrunnet i at psykologer skal kunne ivareta sitt ansvar etter helselovgivningen.
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1. Arbeidet med å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske
interesser i sitt virke som psykologer betyr at:
Fagforeningsarbeidet forutsetter et kvalifisert og velfungerende
tillitsvalgtapparat som ivaretar arbeidstakernes interesser og rettigheter. De
tillitsvalgte er en viktig ressurs for både arbeidstaker og arbeidsgiver.
Medbestemmelse og etablerte prinsipper for forhandlinger er grunnleggende
og selvfølgelige rettigheter.
Fagkompetanse er psykologers fremste ressurs. God fagpolitikk er derfor også
god fagforeningspolitikk. Psykologenes seksårige utdanning gir grunnlag for
selvstendig yrkespraksis innen rammen av forsvarlighetsparagrafen i
Helsepersonelloven, og for andre virksomhetsområder i anvendt psykologi.
Psykologen må gis mandat og rammer til å utøve sin kompetanse, slik at
brukerne får den bistand de har krav på. Arbeidsgiver må legge forholdene til
rette for selvstendig yrkesutøvelse og ansvar. Dette innebærer også å legge til
rette for kompetanseutvikling og spesialisering. Høy kompetanse må behørig
belønnes. Spiss- og lederkompetanse må lønne seg, også for arbeidstaker.
Psykologforeningen baserer sin virksomhet som interesseforening på følgende
prinsipper:
1 Organisasjonsfrihet, fri forhandlingsrett og streikerett er fundamentale
rettigheter.
2 Psykologers arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger skal være forenlige
med et langt yrkesliv.
3 Likelønn er en selvfølge og skal sikres gjennom uttelling for utdanning,
erfaring, kompetanse og ansvar.
Referansedokumenter: Hovedavtalene, sentrale og lokale tariffavtaler og
overenskomster (B-avtaler) og aktuelle særavtaler.
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2. Arbeidet med å forbedre menneskers livsvilkår gjennom utvikling,
formidling og praktisk anvendelse av psykologisk kunnskap innebærer
at:
Psykologers arbeid består grunnleggende i å fremme menneskers helse- og
livskvalitet. Mestring, mening og livskvalitet styrkes gjennom systemperspektiv,
brukermedvirkning og en tydelig rolle for pårørende. Psykisk og fysisk helse må
ha samme prioritet i helsevesenet. Psykologisk kompetanse må være
tilgjengelig både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen
selvstendig kan benytte alle relevante faglige virkemidler, samtidig som
psykologen erkjenner, veileder og legger til rette for brukerens rett til samvalg.
Psykologforeningen baserer sitt helsepolitiske arbeid på følgende prinsipper:
1 Helsetjenesten er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk
styring og kontroll, med klare mål og prioriteringer, tilstrekkelige
ressurstildelinger og god tilgjengelighet.
2 Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske helsetjenester,
uavhengig av kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, etnisitet, seksuell
orientering, religionstilhørighet og oppholdsstatus. Helsetjenestene har et
særlig ansvar for at sårbare grupper, som barn og minoriteter, får den
bistand de har krav på.
3 Retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk
helsehjelp. På samme måte som spesialisthelsetjenesten sikrer psykisk
helsevern ved lov, må også kommunehelsetjenesten sikre psykisk
helsehjelp ved lov.
4 En sterk og høykvalifisert spesialisthelsetjeneste, konsentrert om sine
kjerneoppgaver, er avhengig av en sterk og velkvalifisert førstelinje.
5 Befolkningen skal ha lik tilgang til differensierte og likeverdige tilbud av
psykologtjenester, både offentlige og private. De må imøtekomme ulike
behov i en mangfoldig befolkning.
6 Helsefremmende og primærforebyggende arbeid må sikres gjennom tiltak
på alle nivåer og i alle samfunnets sektorer.
7 Psykologer skal utføre sitt arbeid med utgangspunkt i evidensbasert
praksis. Psykologens faglige kompetanse, erfaring og skjønn er sentralt i
arbeidsutførelsen. Psykologer skal legge til rette for gode samvalg.
Referansedokumenter: - Helsepolitisk dokument (Akademikerne)
- Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis
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3. Arbeidet for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik
at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på, betyr
at:
I offentlig og annen planlegging bør psykologisk fagkunnskap tas i bruk.
Psykologiske forklaringsmodeller er alltid relevante for å forstå og påvirke
samfunnsutviklingen. Det er viktig at samfunnets kulturelle og verdimessige
mangfold blir ivaretatt. Faget hører hjemme så vel i utdanningsinstitusjonene,
som i arbeids- og næringsliv, i offentlige tjenester og forvaltning, i rettspleien
og i internasjonalt samarbeid, herunder fredsarbeid, menneskerettighetsarbeid
og konfliktløsning, klima- og bistandsarbeid.
Foreningen må engasjere seg i utvikling og implementering av psykologisk
kunnskap på alle samfunnsområder og fremme kunnskap om psykologien og
psykologer som endringsagenter, uansett om det er mennesker eller
systemer/organisasjoner som ønsker eller trenger endring.
Gjennom publisering og fagdebatt i tidskrift, bøker og andre medier, samt
gjennom å arrangere faglige kongresser og seminar, skjer vesentlig fagutvikling.
Det er viktig for Psykologforeningen å bidra til dette, også gjennom et eget
tidsskrift med redaksjonell uavhengighet.
Psykologforeningen baserer sitt arbeid med å fremme den samfunnsmessige
anvendelsen av psykologisk kunnskap etter følgende prinsipper:
1 Offentlig forvaltning og organisasjons- og næringsliv må vektlegge
psykologiske forklaringsmodeller.
2 Psykologer skal ha respekt for mangfold og fremme aksept for kulturell
variasjon.
3 Det er nødvendig at psykologer aktivt deltar i samfunnsdebatten.
4 Psykologisk fagkunnskap hører hjemme som fag i skolen.
5 Psykologforeningen skal være en pådriver i å opprettholde bredden i
faget.
6 Psykologforeningen må søke innflytelse gjennom høringsuttalelser og
gjennom aktiv deltakelse i planlegging, råd og utvalg, samt gjennom synlig
deltakelse i det offentlige ordskiftet.
Referansedokument: Tidsskriftets formålsparagraf

67

4: Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk
virksomhet og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter
betyr at:
Høy faglig og etisk standard er viktig innen alle deler av fag og forskning. I møte
med folk og samfunn må psykologien anvendes på en måte som ikke svekker
dens omdømme, og det må alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap
og at den ikke er i strid med de grunnleggende menneskerettighetene. For
psykologer er det den lovhjemlede autorisasjonen, samt fagetikken, som setter
rammene og som sikrer befolkningens rettigheter.
Psykologforeningen baserer sitt arbeid for å sikre den faglige og etiske
standarden på psykologers praksis på følgende prinsipper:
1 Psykologisk fagutøvelse skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter.
Menneskerettighetsbasert praksis betyr å forholde seg aktivt til innholdet i
eksisterende internasjonale konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning,
arbeide for å sikre at rettighetene blir respektert og reagere når det skjer
brudd på menneskerettighetene.
2 Utdanning i psykologi på høyt akademisk nivå må ha en høy faglig og etisk
standard.
3 Psykologer skal arbeide mot diskriminering.
4 Felles nordiske fagetiske retningslinjer har udiskutabel autoritet som
psykologenes selvpålagte kontrollsystem.
5 I psykologisk fagutøvelse må det gis rom for refleksjon rundt egen
psykologisk praksis.
Referansedokumenter: Felles nordiske fagetiske retningslinjer,
Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, Veileder for konsulenter, samt
FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK ), Helsinkideklarasjonen og FNs
konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.
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5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener
medlemmenes virksomhet som psykologer betyr at:
Behovet for livslang læring må anerkjennes. Psykologifaget skal videreutvikles,
og den enkelte psykolog må oppdatere og utvikle sin kompetanse. Avtaleverk
må derfor sikre mulighet for stadig faglig oppdatering.
Psykologforeningen skal være i kontinuerlig dialog med universitetene om
utvikling og kvalitetssikring av grunnutdanningen. Cand. Psychol. -graden må
basere seg på et vitenskapelig studium, der teori og praksis kombineres i et
gjennomgående seksårig integrert studieløp. Kombinasjonen av
forskningskompetanse og kompetanse i praktisk anvendelse av psykologisk
kunnskap er en grunnleggende forutsetning for psykologifagets relevans for
samfunnet, uavhengig av arbeidsfelt.
Spesialistutdanningen skal ta utgangspunkt i at utdanningen fra universitetene
er på et høyt akademisk nivå, og den skal bygge på de samme prinsipper som
gjelder for profesjonsutdanningen hva gjelder nivå og kompetansekrav.
Spesialistutdanningen skal utvikles og justeres i tråd med befolkningens behov.
Å sikre dobbeltkompetansens (kombinert forsker- og spesialistkompetanse)
vekst- og utviklingsmuligheter er derfor et helt sentralt offentlig ansvar.
Psykologforeningen baserer sitt arbeid med utvikling av kunnskapsgrunnlaget
for psykologisk praksis på følgende prinsipper:
1 Det skal drives omfattende psykologisk forskning.
2 Sikring av dobbeltkompetanse er et selvfølgelig ansvar som tilligger
universitetene, i samarbeid med helsemyndighetene, helsetjenesten og
Psykologforeningen.
3 Det er et offentlig ansvar å legge til rette for utdanning av spesialister i
psykologi, i samarbeid med Psykologforeningen.
4 Kapasiteten i profesjonsstudiet og spesialistutdanningen må stå i forhold
til endringer i befolkningens behov, og dimensjoneres deretter på
nasjonalt nivå.
5 Gode rammevilkår for forskning på alle psykologiske fagområder er viktig
for å sikre forskning som en integrert og naturlig del av psykologisk
virksomhet, og for å sikre nasjonal kompetanse til å møte fremtidens
utfordringer.
6 Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, men krever
også at psykologen er etisk bevisst på hvordan denne teknologien brukes.
7 Utøvere av profesjonen bør i størst mulig grad gjenspeile befolkningens
sammensetning.
Referansedokumenter: Utdanningspolitisk dokument
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6. Arbeidet med å fremme samarbeid og forståelse mellom
psykologene og andre grupper betyr at:
Psykologforeningen ser verdien av å stå sammen med andre foreninger for
langtidsutdannede i en hovedorganisasjon. Psykologforeningen legger videre
vekt på internasjonalt samarbeid, først og fremst i Norden, gjennom SAK
(Samarbeidskomiteen), og i Europa, gjennom EFPA (European Federation of
Psychological Associations). Foreningen er en pådriver for høy kvalitet i
psykologutdanning og yrkesutøvelse gjennom disse fora.
Foreningen må kontinuerlig tydeliggjøre hva psykologer kan, og respektere
andre yrkes/faggruppers unike kompetanse. En slik bevisstgjøring av egen og
andres spesialkompetanse er den beste plattform for fruktbart samarbeid.
Psykologisk virksomhet krever et høyt refleksjonsnivå om egen kompetanse og
egne begrensninger. Brukerorganisasjoner og andre tjenstemottakere er blant
de viktigste samarbeidspartnere for å sikre et godt helsevesen, fordi deres
ståsted representerer den viktigste kunnskapen om tjenestenes nytteverdi.
Psykologforeningen baserer sitt samarbeid med andre organisasjoner og
grupper på følgende prinsipper:
1 Tett samarbeid med brukere av psykologers tjenester skal prioriteres.
2 Internasjonalt samarbeid på nordisk, europeisk og globalt nivå bidrar til å
fremme nasjonale mål.
3 Godt samarbeid med andre akademikerforeninger gir styrke i det
interessepolitiske arbeidet.
4 Effektiv og åpen dialog med myndigheter/arbeidsgivere er nødvendig.
Referansedokumenter: Akademikernes vedtekter , MoUs
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7. Arbeidet for å organisere virksomheten slik at Norsk
psykologforenings målsettinger til enhver tid blir ivaretatt innebærer
at:
Lokalavdelingene, tillitsvalgtapparatet, faglige foreninger og utvalg er
foreningens fundament. Innsatsen bygger på verdifull frivillighet og lokalt
engasjement. NPF skal ha et profesjonelt sekretariat som støtter opp om og
supplerer det frivillige arbeidet.
Interesse-, fag- og samfunnspolitiske forhold skal i alle sammenhenger
reflekteres i arbeidet i foreningen. Disse er gjensidig avhengig av hverandre og
skaper synergi.
Som samfunnsaktør med innflytelse, skal foreningen ha sitt sekretariat og
politiske ledelse plassert i nærheten av sentrale myndigheter og aktører.
Psykologforeningen baserer sin virksomhet som organisasjon på følgende
prinsipper:
1 Lokalt engasjement og dugnadsånd er fundamentale verdier for
Psykologforeningen.
2 Det skal være jevn kjønnsfordeling i foreningens styrer, utvalg og
lederposisjoner, og alle nivåer i organisasjonen bør gjenspeile samfunnets
kulturelle og etniske mangfold.
3 Ved valg til foreningens sentralstyre og utvalg skal geografisk spredning
vektlegges.
4 Gjensidig informasjonsutveksling mellom organisasjonens ulike nivåer skal
bidra til å sikre demokrati og medbestemmelse.
Referansedokumenter: Vedtekter for Norsk psykologforening
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Sak 11

Sak fra AFEK om Reglement for FER og AFEK samt retting
av feil etter Landsmøtet 2013

./.

Vedlegg saksnotat.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det foretas følgende endringer av Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for
fagetiske klagesaker punkt 4.1.13, punkt 4.2.11 og punkt 5.1.1. :
4.1.13 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om
avgjørelser som treffes på grunnlag av innstilling anmodning fra Fagetisk
råd om eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening §
17, jf. punkt 6.2».
4.2.11 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om
avgjørelser som treffes på grunnlag av innstilling anmodning fra
Ankeutvalget om eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk
psykologforening § 17, jf. punkt 6.2.».

Sentralstyret tar til etterretning at AFEK har fremmet forslag om endring av
reglementet slik:
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.
5.1.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget
psykolog gis kollegial veiledning.
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Landsmøtet 2016
Sak 11
Sak fra AFEK om Reglement for FER og AFEK samt retting av feil etter
Landsmøtet 2013
Ankeutvalget har sendt inn forslag om å endre punkt 5.1.1 i Reglement for Fagetisk råd og
Ankeutvalget slik at også FER kan fatte vedtak om brudd på de fagetiske retningslinjene uten
å måtte gi kollegial veiledning. I dag har ikke FER denne muligheten. Her er AFEKs
begrunnelse:
I løpet av landsmøteperioden har vi sett at desse skilnadene kan gjere det vanskeleg å
formidle kva FER og AFEK meiner i våre vedtak. Det er uklart kva som vert lagt i formuleringa
«Innklaget psykolog gis kollegial veiledning». Ei mogleg tolking kan vere at ein reknar med at
utgreiinga av klagen i seg sjølv er ein læreprosess for innklaga psykolog, og at ein såleis får
«kollegial veiledning» gjennom denne prosessen. Ei anna tolking kan vere at FER eller AFEK
tek direkte kontakt med innklaga psykolog, og tilbyr «kollegial veiledning» etter at vedtaket
er gjort. I løpet av landsmøteperioden har vi sett at utgreiing av klagen i mange høve er
tilstrekkeleg «kollegial veiledning» for innklaga psykolog, og at vedtak 5.2.1.3 har vore
tilstrekkeleg. I desse sakene må AFEK likevel omgjere FER sitt vedtak, sjølv om AFEK er samd
med FER i at det har skjedd eit fagetisk brot. Ved nokre høve har vi sett at ein må ta i bruk
5.2.1.4, og ta direkte kontakt med innklaga psykolog for å gi «kollegial veiledning». Etter
AFEK si vurdering kan dette vere svært nyttig for å få i gang ein etisk refleksjon kring dei
påklaga tilhøva.
Slik AFEK vurderer det, er det nyttig å kunne nyansere vedtaka der det vert slege fast at det
har skjedd eit fagetisk brot. Det vil også vere lettare for andre å forstå korleis FER og AFEK
har tenkt, noko som er svært viktig nå som konklusjonane frå FER og AFEK vert
offentleggjort.
AFEK ber såleis landsmøtet om å endre FER sitt reglement på denne måten:
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.
5.1.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis
kollegial veiledning.
*************************************
Inntil Landsmøtet 2013 kunne FER og AFEK innstille ovenfor SST at et medlem som hadde
blitt felt i FER eller AFEK skulle ekskluderes fra foreningen. De medlemsmessige og
organisasjonsmessige konsekvensene en fellende avgjørelse i FER eller AFEK kunne få,
ønsket man skulle være Sentralstyrets ansvar. Slik at både FER og AFEK kunne fokusere på å
gi innklaget psykolog kollegial veiledning. På denne bakgrunn ble reglementet endret til at
FER og AFEK ikke lenger kunne innstille ovenfor SST at medlemmet enten skulle gis advarsel
om at eksklusjon kunne komme på tale, eller gi SST en anbefaling om slik eksklusjon. Det ble
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samtidig lagt inn et nytt punkt 6.2: «Fagetisk råd/Ankeutvalget kan anmode Sentralstyret om
å vurdere om vilkårene for eksklusjon i henhold til Lover for Norsk psykologforening § 17 er
oppfylt»
I denne saksbehandlingen ble reglementet punkt 4.1.13 og 4.2.11 ved en feil ikke endret og
de lyder i dag slik:
4.1.13 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling fra fagetisk råd».
4.2.11 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling fra Ankeutvalget».
Punktene foreslås endret slik:
4.1.13 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling anmodning fra Fagetisk råd om eksklusjon av et medlem etter lover
for Norsk psykologforening § 17, jf. punkt 6.2».
4.2.11 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling anmodning fra Ankeutvalget om eksklusjon av et medlem etter
lover for Norsk psykologforening § 17, jf. punkt 6.2.».

Sentralstyrets forslag til vedtak:


Det foretas følgende endringer av Reglement for Fagetisk råd og
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker punkt 4.1.13, punkt 4.2.11 og punkt
5.1.1. :
4.1.13 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om
avgjørelser som treffes på grunnlag av innstilling anmodning fra Fagetisk
råd om eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening §
17, jf. punkt 6.2».
4.2.11 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om
avgjørelser som treffes på grunnlag av innstilling anmodning fra
Ankeutvalget om eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk
psykologforening § 17, jf. punkt 6.2.».



Sentralstyret tar til etterretning at AFEK har fremmet forslag om endring
av reglementet slik:
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.
5.1.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget
psykolog gis kollegial veiledning.
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Sak 12 Søknad fra DigPsyk om opptak som faglig interesseforening

./. Vedlagt:
 Saksnotat
 Søknad om opprettelse av faglig interesseforening under Norsk psykologforening
 Vedtekter for Psykologenes Forening for Digital Helse (DigPsyk)

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) tas opp som faglig interesseforening i
Norsk psykologforening.

75

Landsmøtet 2016
Sak 12
Søknad fra DigPsyk om opptak som faglig interesseforening
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) ble den 04.12.2015 registrert som frivillig
forening i Brønnøysundregisteret. Foreningen ønsker opptak som faglig interesseforening for
digital helse (DigPsyk) under Norsk psykologforening. Søknaden er vedlagt.
Foreningen ønsker å arbeide for en hensiktsmessig utvikling på digital helse-feltet tilknyttet
psykologers (og andre psykoterapeuters) arbeidsområder. Den ønsker å bidra til å spre
kunnskap om digitale løsninger i psykoterapeutisk behandling og andre psykolog/psykoterapeutoppgaver (for eksempel veiledning av annet helsepersonell), samt bidra til
økt oppmerksomhet på felles retningslinjer og kjøreregler i dette feltet.
Foreningen har utarbeidet vedtekter (vedlagt) basert på normalvedtekter for faglige
interesseforeninger under Norsk psykologforening.
Sentralstyret anbefaler søknaden fra DigPsyk om opptak som faglig interesseforening i Norsk
psykologforening overfor Landsmøtet 2016.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) tas opp som faglig
interesseforening i Norsk psykologforening.
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20.12.2015

Revidert søknad om opptak som faglig interesseforening

Viser til tidligere innsendt søknad datert den 04.11.2014 og påfølgende møter med
representanter for Sentralstyret i Norsk Psykologforening (NPF).
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) ble den 04.12.2015 registrert som frivillig
forening i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 916 314 132. På stiftelsesmøte
den 17.11.2015 ble følgende styre valgt:
Kaja Asbjørnsen Betin- styreleder
Aksel Inge Sinding- nestleder
Svein Øverland- kasserer
Oskar Blakstad- styremedlem
Eva Wold- styremedlem
Sharthan Simoons- styremedlem
Karl Henrik Bang- styremedlem
Samtlige styremedlemmer er utøvende psykologer som også er medlemmer av NPF.
DigPsyk ønsker som tidligere å bli opptatt som faglig interesseforening under NPF, og søker
herved formelt om dette. DigPsyk er innforstått med at den som faglig interesseforening må
forholde seg til NPFs generelle retningslinjer.
Beskrivelse av DigPsyks formål:
Foreningen ønsker å fremme bruken av digitale hjelpemidler i psykologisk arbeid, gjennom å
spre kunnskap om de muligheter dette gir, samt god anvendelse av disse mulighetene.
DigPsyk ønsker for eksempel å arrangere workshops og kurs, opprette et nyhetsbrev, ha en
aktiv hjemmeside, etc.. Begrepet digitale hjelpemidler dekker et vidt spenn av teknologiske
metoder og innretninger, fra nettbaserte terapiformer i form av videokonferanse og tekst til
selvhjelpsprogrammer, applikasjoner til mobiltelefon, virtuell virkelighet, med mer. Digitale
hjelpemidler anses som en viktig ressurs når det gjelder å nå pasientgrupper som ellers ikke
ville benyttet seg av tradisjonell kontorterapi og å forkorte ventetiden til behandlingstilbud
gjennom å gjøre psykologisk terapi og selvhjelp mer tilgjengelig og effektivt. Digitale
hjelpemidler innen psykologisk arbeid anses av DigPsyk som et nyttig og etterhvert også
nødvendig supplement til tradisjonell kontorterapi.
Foreningen ønsker å utgjøre et felles kontaktpunkt for de ulike fagmiljøer i Norge og Norden
som er involverte i utvikling og gjennomføring av teknologiske/digitale behandlingstilbud. Vi
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ser for oss å kunne være et naturlig sted for psykologer å henvende seg for å få oversikt over
status innen denne sektoren nasjonalt og nordisk.
Videre ønsker foreningen å påvirke relevante fagpolitiske og øvrige politiske prosesser. Vi ser
for eksempel med bekymring på mangelen på spesifikke retningslinjer for bruken av
nettbaserte plattformer ved pasientkontakt, og ønsker å jobbe for at dette etableres internt
i NPF. Vi ønsker også å fremme den politiske satsningen på nettbaserte terapiformer samt
øvrige digitale hjelpemidler.
DigPsyk håper NPF ser verdien av og behovet for å etablere en faglig interesseforening innen
dette området. Den teknologiske utviklingen på psykisk helse-feltet er allerede godt i gang,
og dersom NPF selv ikke blir en aktiv deltager i dette, vil andre aktører, ikke minst de
kommersielle, ta styringen mer eller mindre alene. Vi i DigPsyk ser dessuten et stort
potensiale i de digitale innretninger for mottakere av psykisk helsehjelp og ønsker at
mulighetene som ligger i teknologien skal komme våre pasienter til gode. Til dette viktige
arbeidet ønsker vi NPFs hjelp.

Vennlig hilsen, på vegne av Psykologenes forening for digital helse
Kaja Asbjørnsen Betin, styreleder
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Vedtekter for Psykologenes forening for digital psykisk helse.

§ 1. Formål
1.1

Psykologenes Forening for Digital Helse har som formål å samle og støtte
psykologer som arbeider innen, eller har interesse for, fagfeltene digital
helse, digital omsorg og velferd, internettbasert rådgiving og terapi, samt
endringsteknologi generelt. Målet er å utvikle fagfeltet i henhold til
etiske prinsipper for nordiske psykologer og prinsipperklæring for
evidensbasert psykologisk praksis.

1.3

Foreningens organer er: Styre, faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.4

Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en
organisasjonsplan, hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og
hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

§ 2. Medlemskap
2.1

Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk Psykologforening.

§ 3. Årsmøtet
3.1

Årsmøtet holdes årlig innen desember hvert år.

3.2

Innkalling skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel.

3.3

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til
interesseforeningen tillitsverv, må være styret i hende innen 3 uker før
årsmøtet holdes.

3.4

Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på
tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før
årsmøtet.

3.5

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
- Valg av møteleder og referent.
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Styrets årsmelding.
Regnskap og budsjett.
Saker som er reist av styret eller foreningens medlemmer.
Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer,
kasserer og valgkomité.
- Prioritering av foreningens satsningsområder for styreperioden.
-

§ 4. Styret
4.1

Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat.
Styret velges for to år av gangen, men slik at omtrent halvparten av
styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder,
nestleder/sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og
varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

4.2

Foreningens styre skal:
ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og
program.
skape et forum for faglige drøftinger og fellesskap.
holde seg à jour med, og bidra til, at medlemmene får anledning til å
drøfte faglige saker, og sørge for at medlemmenes synspunkter blir
fremmet i relevante fora.
legge forholdene til rette for at medlemmer kan delta i diskusjoner i
fagmiljøet og i det offentlige, om saker innenfor foreningens målsetning.

-

-

4.3

Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige
oppgaver.

4.4

Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg.
Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og
ressurser.

4.5

Styret fører protokoll fra sine møter.

§ 5. Økonomi
5.1

Foreningens medlemmer betaler kontingent til foreningen.
Kontingentens størrelse godkjennes av årsmøtet.
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§ 6. Valgkomiteen
6.1

Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som vanlig for
foreninger av denne type.

6.2

Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar
kontakten med foreningens styre.

6.3

Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte
verv.

§ 7. Vedtektsendringer
7.1

Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3
flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før
årsmøtet.

§ 8. Foreningens oppløsning
8.1

Foreningen kan oppløses av etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall.

8.2

Eventuelt gjenværende midler ved foreningens oppløsning tilfaller en
nærmere bestemt brukerorganisasjon innen psykisk helse.
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Sak 13 Endring av Normalvedtektene for faglige interesseforeninger

./. Vedlagt: Saksnotat

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av Normalvedtektene for faglige foreninger:
 § 2, punkt 2.2 slik:
Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har
stemmerett på årsmøtene. Psykologer som ikke er NPFmedlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede
medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.
 Endre henvisningen i § 3 til Lover for Norsk psykologforening (fra §
11 til § 12)
 Rette opp begrepsbruken ved henvisning til foreningen fra «NPF» til
«Norsk psykologforening» eller «Psykologforeningen»
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Landsmøtet 2016
Sak 13

Endring av Normalvedtektene for faglige interesseforeninger
-

Mulighet for medlemskap i faglig forening for psykologer som ikke er medlem i Norsk
psykologforening og for ikke-psykologer

-

Retting av uriktige henvisninger og begrepsbruk

Det følger av Normalvedtektene for lokalavdelingene § 2 at de faglige foreningene kan ha
medlemmer som ikke er psykologer (kliniske) eller ikke er medlem i Norsk psykologforening.
Dette er uheldig da det ved henvisning til slikt medlemskap i en faglig forening tilknyttet
Norsk psykologforening kan gi inntrykk av at man nettopp er psykolog. Videre er det uheldig
at psykologer som ikke er medlem i Psykologforeningen kan være medlem i faglige
foreninger. Detter fordi disse psykologene da ikke er underlagt Lover for Norsk
psykologforening eller kan klages inn for FER/AFEK. Sentralstyret ønsker derfor å endre
dette.
Normalvedtekter for faglige foreninger § 2, punkt 2.2 lyder som følger:
«Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene.
Psykologer som ikke er NPF-medlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede
medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.»

Sentralstyret foreslår å endre denne bestemmelsen slik:
Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene.
Psykologer som ikke er NPF-medlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede
medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.
I normalvedtektene for faglige foreninger § 3 «Formål og oppgaver» er det vist til Lover for
Norsk psykologforening § 11. Dette er en feil, da Lovene § 11 omhandler lokalavdelinger
mens § 12 omhandler faglige foreninger.
I tillegg vedtok Landsmøtet i 2013 å gå vekk fra benevnelsen «NPF» ved omtale av
foreningen. Sentralstyret foreslår derfor at begrepet «NPF» i Normalvedtektene for faglige
foreninger erstattes med Norsk psykologforening/ Psykologforeningen.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av Normalvedtektene for faglige foreninger:
 § 2, punkt 2.2 slik:
Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har
stemmerett på årsmøtene. Psykologer som ikke er NPFmedlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede
medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.
 Endre henvisningen i § 3 til Lover for Norsk psykologforening (fra §
11 til § 12)
 Rette opp begrepsbruken ved henvisning til foreningen fra «NPF» til
«Norsk psykologforening» eller «Psykologforeningen»
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Sak 14

Saksbehandlingsregler for eksklusjon av medlemmer

./. Vedlagt: Saksnotat

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av § 4 punkt 6, § 5 punkt 2 bokstav f og § 17 punkt 2 i Lover for Norsk
psykologforening slik:.
 Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 6: Forslag til endring:
«Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker. som ikke er av
fagetisk karakter. «
 Lover for Norsk psykologforening § 5, punkt 2, bokstav f: Forslag til endring:
«Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntak fra dette er ved vedtak om
eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de tilstedeværende
sentralstyremedlemmene stemme for slik eksklusjon».
 Lover for Norsk psykologforening § 17 punkt 2: Forslag til endring:
2: Sentralstyret treffer endelig vedtak om eksklusjon i saker av fagetisk
karakter. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon på annet grunnlag kan innen
fire uker ankes til landsmøtet, som har endelig avgjørelse. Sentralstyrets
vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker
etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet fatter endelig avgjørelse i saken.
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Landsmøtet 2016
Sak 14
Saksbehandlingsregler for eksklusjon av medlemmer
SST fattet følgende vedtak 22. mai 2015:
1. Når sentralstyret vurderer å ekskludere et medlem med hjemmel i Lover for norsk
psykologforening § 17 skal følgende saksbehandlingsregler gjelde:
2. Når sentralstyret vurderer å ekskludere et medlem, skal medlemmet gis et
forhåndsvarsel om dette senest 12 uker før saken skal behandles i sentralstyret.
3. Alle sakens dokumenter sendes til medlemmet senest sammen med
forhåndsvarselet.
4. Medlemmet gis anledning til å komme med en skriftlig redegjørelse til sentralstyret.
En slik redegjørelse skal foreligge senest 4 uker før sentralstyremøtet hvor
eksklusjonssaken skal behandles. Medlemmets redegjørelse sendes ut til alle
medlemmene i sentralstyret.
5. Medlemmet gis anledning til å la seg bistå av den representant som vedkommende
måtte ønske i enhver del av prosessen.
6. Medlemmet har rett til å møte opp og legge frem saken muntlig for Sentralstyret.
7. Medlemmet har rett til å ta med seg representant til sentralstyremøtet, eller la en
representant møte på egne vegne ved fremleggelsen i sentralstyret.
8. Eksklusjon av et medlem krever at ¾ av de tilstedeværende sentralstyremedlemmene
stemmer for slik eksklusjon. (Forutsetter endring av lovene § 5 punkt 2 f).
9. Eksklusjonsvedtaket skal begrunnes skriftlig.
10. Medlemmet varsles om eksklusjon gjennom rekommandert postsending.
11. Medlemmet har rett til å klage eksklusjonsvedtaket inn for Landsmøtet. Fristen for
dette er 8 uker etter at sentralstyret har fattet endelig vedtak om eksklusjon.
(Forutsetter endring av lovene § 17 punkt 2 og § 4 punkt 6.)
Endring av lover for Norsk psykologforening
 Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 6:
Forslag til endring: «Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker. som ikke
er av fagetisk karakter. «
 Lover for Norsk psykologforening § 5, punkt 2, bokstav f:
Forslag til endring: «Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntak fra dette er ved vedtak
om eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de tilstedeværende sentralstyremedlemmene
stemme for slik eksklusjon».
 Lover for Norsk psykologforening § 17 punkt 2:
2: Sentralstyret treffer endelig vedtak om eksklusjon i saker av fagetisk karakter.
Sentralstyrets vedtak om eksklusjon på annet grunnlag kan innen fire uker ankes til
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landsmøtet, som har endelig avgjørelse. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon kan av
medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet
fatter endelig avgjørelse i saken.

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Det gjøres endringer av § 4 punkt 6, § 5 punkt 2 bokstav f og § 17 punkt 2 i Lover for Norsk
psykologforening slik:.
 Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 6: Forslag til endring:
«Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker. som ikke er av
fagetisk karakter. «
 Lover for Norsk psykologforening § 5, punkt 2, bokstav f: Forslag til endring:
«Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntak fra dette er ved vedtak om
eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de tilstedeværende
sentralstyremedlemmene stemme for slik eksklusjon».
 Lover for Norsk psykologforening § 17 punkt 2: Forslag til endring:
2: Sentralstyret treffer endelig vedtak om eksklusjon i saker av fagetisk
karakter. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon på annet grunnlag kan innen
fire uker ankes til landsmøtet, som har endelig avgjørelse. Sentralstyrets
vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker
etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet fatter endelig avgjørelse i saken.
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Sak 15

Endring av Normalvedtektene for Lokalavdelingene

./. Vedlagt: Saksnotat

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av Normalvedtektene for lokalavdelingene § 1, sjette ledd slik:
«Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale
forhold innen rammen av de vedtak som er fattet av
Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Lokalavdelingen kan
bare opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. etter
fullmakt fra sentralstyret.»
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Landsmøtet 2016
Sak 15
Endring av Normalvedtektene for Lokalavdelingene § 1, sjette ledd
Dagens normalvedtekter tillater ikke lokalavdelingene å opptre på vegne av foreningen uten
at sentralstyret gir fullmakt. Dette følger av normalvedtektene § 1, sjette ledd andre
punktum: «Lokalavdelingen kan bare opptre på vegne av Psykologforeningen etter fullmakt
fra sentralstyret». Dette er en lite hensiktsmessig måte å fordele arbeidet mellom
sentralstyret og lokalavdelingene. I mange tilfeller er det lokalavdelingene som har mest
kunnskap om en sak og de bør da få kunne uttale seg til media i denne sammenheng. Dette
bør de kunne gjøre uten å be om slik fullmakt fra Sentralstyret først. Det minnes her om at
lokalavdelingene uansett må holde seg innenfor «rammen av de vedtak som er fattet av
Psykologforeningens landsmøte og sentralstyre», jf. § 1 sjette ledd første punktum.
Normalvedtekter for lokalavdelingene § 1 sjette ledd forslås endret slik:
«Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de
vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Lokalavdelingen
kan bare opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. etter fullmakt fra
sentralstyret.»

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av Normalvedtektene for lokalavdelingene § 1, sjette ledd slik:
«Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale
forhold innen rammen av de vedtak som er fattet av
Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Lokalavdelingen kan
bare opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. etter
fullmakt fra sentralstyret.»
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Sak 16

Budsjett 2017

Saken ettersendes etter sentralstyremøtet 25. oktober 2016
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Sak 17

Valg

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL VALG PÅ LANDSMØTET 2016

Til valg

Lokalavdeling

SENTRALSTYRET
President

Tor Levin Hofgaard

Oslo

Gjenvalg

Visepresident med ansvar for
lønns- og arbeidsmarkedspolitikk

Rune Frøyland

Akershus

Gjenvalg

Visepresident med ansvar for
fagutviklings- og utdanningspolitikk

Heidi Tessand

Akershus

Ny

Medlemmer
Ingvild Gregersen
Aina Holmén
Kjetil Kaasin
Arnhild Lauveng
Else Marie Molund
Ragnhild Stokke Røed

Vestfold
Oslo
Telemark
Akershus
Troms
Vestfold

Britt Randi Hjartnes Schjødt

Hordaland

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg (3. vara i
forrige periode)
Gjenvalg

1. Anders Hovland
2. Rudi Myrvang
3. Dag Stormbo
4. Eldrid Robberstad

Hordaland
Oslo
Sør-Trøndelag
Rogaland

Ny
Ny
Ny
Ny

Varamedlemmer
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FAGETISK RÅD
Leder

Svanhild Mellingen

Hordaland

Nestleder

Maria Løvvik Norheim
Roar Solholm
Vigdis Slotterøy
Gry Hamre
Espen Walstad
Rolf Eriksen
Jon Rekstad
Lisa Stokkeland
Jørgen Flor

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Oslo
Hordaland
Østfold
Hordaland
Buskerud

(Ny leder, ikke
på valg)
2 perioder
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
2 perioder
2 perioder
2 perioder
2 perioder

ANKEUTVALGET FOR FAGETISKE KLAGESAKER
Leder
Nestleder

Knut Dalen
Rune Raudeberg
Gry Stålsett
Helge Sølvberg
Ingolf Fosse
Gunnar Larsen

Buskerud
Hordaland
Buskerud
Vest-Agder
Oslo
Hordaland

ikke på valg
2 perioder
ikke på valg
1 periode (3.periode)
2 perioder
2 perioder

Jogeir Sognnæs
Geir Skauli
Anette Andersen
Jan Ivar Ernø

Hordaland
Vestfold
Aust-Agder
Oslo

Ane Johnsen Lien

Rogaland

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg (vara i
forrige periode)
Ny

1. Gisken Holst
2. Jon Tomas Finnsson

Hordaland
Troms

Ny
Gjenvalg

VALGKOMITEEN
Leder
Nestleder

Varamedlemmer

Valgkomiteen

Norsk Psykologforening
P.b. 419 Sentrum
0103 Oslo

92

