
Årsmelding for Foreningen for psykologer i privat praksis 2016. 
 
På grunn av landsmøtet 2016 er det kortere frist enn normalt for innsending av årsmelding til NPF. Denne 
årsmeldingen er derfor skrevet i august 2016, og beskriver følgelig delvis aktivitet som ennå ikke har 
funnet sted.  
 
 
1) Styret i Foreningen for psykologer i privat praksis. 
 
Styret har i perioden 22. oktober 2015 – 27. oktober 2016 hatt følgende sammensetning: Ragnar 
Kværness (valgt 2013), Annvor Lobekk (valgt 2013), Svein-Erik Hansen (valgt 2014) og Casper Meyer 
Nilsen (valgt 2014), Kenneth Fosse Jørgensen (valgt 2015) og Vigdis Slotterøy (valgt 2015).  
Det har ikke vært varamedlemmer til styret i perioden. 
 
Styret konstituerte seg selv, og i årsmøteperioden har verv vært fordelt på følgende måte:  
Leder: Ragnar Kværness, kasserer Annvor Lobekk, styremedlemmer Svein-Erik Hansen, Casper Meyer 
Nilsen, Vigdis Slotterøy og Kenneth Fosse Jørgensen.  
 
Valgkomite i samme periode har bestått av Jofrid Bjørkvik og Snorre R. Sæbø.  
Revisor i samme periode har vært Arne Bell Trædal. 
 
 
2) Styrets arbeidsform 
 
Årsmøtet har tidligere (2011) gitt føringer på alternativ avvikling av styremøter for å spare ressurser. 
Styret har fulgt dette opp i de etterfølgende årsmøteperiodene ved å avvikle omkring halvparten av 
styremøtene som telefonkonferanser. Styret hadde to styreseminar (heldagsmøter) tidlig i 
årsmøteperioden. Det er styrets erfaring at denne måten å organisere arbeidet på har fungert godt. På 
grunn av styrets brede geografisk sammensetning er det ganske dyrt å gjennomføre styremøtene.  
 
På grunn av ekstraordinære omstendigheter – kansellering av flyvninger til/fra Bergen i forbindelse med 
stormene i januar 2016 – ble det avholdt to, ikke bare ett, heldagsmøter med nye og gamle 
styremedlemmer i begynnelsen av 2016. På det første av disse møtene, 29.01.16, var det bare Ragnar 
Kværness og de to nye styremedlemmene, Kenneth Fosse Jørgensen og Vigdis Slotterøy, som møtte.  
 
Det er avholdt ni styremøter i perioden, hvorav to styreseminar, tre ordinære styremøter der styret møttes 
fysisk og fire styremøter som telefonkonferanser. Bergen og Oslo er valgt som møtested for styret i 
inneværende periode etter en samlet vurdering, der FPP sine kostnader og styremedlemmenes 
reisebelastning og -utgifter er tillagt vekt. Møtene skjedde på følgende datoer: 7. desember 2015 
(telefonkonferanse), 29. januar 2016 (Bergen, styreseminar), 9 februar (telefonmøte) 11. mars (Bergen, 
styreseminar), 5. april (telefonkonferanse), 6. juni (Oslo), 23. august (telefonkonferanse) 19.09 (Oslo eller 
Bergen). 27.10 (Oslo) 
 
 



 
3) FPP sin aktivitet og føringer fra årsmøtet 2015. 
 
FPP var representert med en deltager – leder Ragnar Kværness - på Norsk Psykologforenings 
lederkonferanser i Sandefjord i november 2015 og i juni 2016.  
 
Styremedlem Vigdis Slotterøy ble i inneværende periode valgt inn i fondsstyret 
 
Representanter fra FPP har fulgt opp i forhold til NPF’s forhandlingsutvalg, deltatt på Inntektspolitisk 
Verksted i mars 2016, og kommet med uttalelser i forhold til lønnsoppgjør.  
 
Styret i FPP hadde faglige ansvar for og organiserte fagseminar og årsmøte i Oslo 2015. Seminaret hadde 
57 deltagere. Tema: «Hva er en god terapeut» - med faglige innspill fra: Peder Kjøs, Helene Amundsen 
Nissen Lie, Gerd Kvaale og Helge Rønnestad. I tillegg deltok NPFs forhandlingsavdeling, v/Rune 
Frøyland og Heidi Roald.  For ytterligere program, se hjemmesiden. 
 
I inneværende årsmøte periode ble det ble søkt fondet om kr 120 000, og innvilget,- som tilskudd for 
seminar og årsmøte i 2016. Økningen (sammenlignet med det vi faktisk fikk i fjor – 100 000) begrunnes 
med økte kostnader knyttet til geografisk spredning av styremedlemmene, noe som vurderes som positivt 
for representasjonen til styret. Søknad om støtte for driftsmidler for 2017 til fondet skal sendes innen 
fristen. Der søkes det om tilskudd på kr. 
 
Styret har ikke kjennskap til at det er etablert nye lokallag i perioden. 
 
Via hjemmesiden har styret mottatt et fåtalls henvendelser fra psykologer som er interessert i informasjon 
om oppstart av privatpraksis. Det er et inntrykk at psykologer som starter hel- eller deltidspraksis ikke 
kjenner til FPP, eventuelt ikke oppfatter FPP som relevant. Styret ber årsmøte 2016 diskutere foreningens 
aktivitet og strategi for nyrekruttering.  
 
 
4) Styrets arbeid. 
 
Hoveddelen av styrets arbeid er å forberede og arrangere FPP sitt seminar og årsmøte for 2016. Det har 
vært styrets intensjon å sette sammen et program til årets seminar som er aktuelt for psykologer i 
privatpraksis, og tematisk er en videreføring av seminaret i Bergen 2014 og i Oslo 2015. Styret har fått 
mange tilbakemeldinger på at temaene vi har fulgt gjennom to år, og planlegger å videreføre i årets 
seminar – å se på psykologenes rolle i terapiprosessen i utvidet forstand – oppleves relevant av FPPs 
medlemmer.  
 
Arbeidsmengden med den tekniske gjennomføringen av arrangement har etter styrets erfaring tiltatt de 
senere år.  
 
Styret, ved leder, mottar av og til innspill fra medlemmer og representanter i NPF om aktuelle saker. Det 
er viktig å understreke at NPF er forhandlingspart, evt høringsinstans i saker som angår faglige og 



driftsmessige vilkår for privatpraksis.  
 
Slik FPP er organisert i dag blir slike saker drøftet i styret, og så langt det er mulig forsøker styret å gi 
tilbakemelding til den som henvender seg. Styret ber årsmøte ta dette til orientering og ber årsmøte om en 
diskusjon med innspill der styret får noen føringer til hvordan høringsinnspill, meninger fra medlemmer 
og informasjon fra NPF skal håndteres. Det er vanskelig å gi en forsvarlig behandling av slike saker 
mellom årsmøtene.  
 
 
5) Samarbeid med NPF 
 

• FPP er formelt en interesseorganisasjon under NPF. FPP og NPF har tidligere signert formell 
samarbeidskontrakt vedr tjenester NPF utfører for FPP og betaling for disse. Dette betyr at NPF 
administrerer medlemsregister, herunder utsendelse og innkreving av kontingent for FPP. 
Innmelding i FPP skal sendes FPP via nettsiden.  

 
NPF administrer påmelding og innbetaling til seminar og årsmøte. I avtalen ligger det mulighet for at 
NPF kan føre regnskap for FPP. FPP har til nå ført eget regnskap. Videre er NPF vert for FPP sin 
hjemmeside. 
 
FPP, ved leder, har samarbeidet med NPF i form av innspill under taktsforhandlinger og andre forhold 
knyttet til privatpraktiserende psykologers økonomiske og formelle rettigheter. FPP, ved leder, har også 
deltatt på årets Inntektspolitiske Verksted.  
 
Styret vurderer samarbeidet med NPF som godt. 
 
 
6) Hjemmeside 
 
FPP sin hjemmeside er lagt inn på NPF sin hjemmeside. 
http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-oginteresseforeninger/ 
Interesseforeninger/Forening-for-psykologer-i-privat-praksis-FPP 
FPP sine årsmeldinger er lagt ut der, sammen med andre tilgjengelige dokumenter fra tidligere seminarer. 
Styret, v/Kenneth Fosse Jørgensen, holder selv hjemmesiden oppdatert.  
 
På hjemmesiden er det åpent for å henvende seg til FPP med spørsmål eller innspill. Henvendelser skjer 
via epost som kommer direkte til leder. Leder tar disse videre til styret. Hjemmesiden har potensiale til å 
fungere som bindeledd mellom medlemmer og styret. Som nevnt over er det i første rekke henvendelser 
med spørsmål om oppstart og drift av privatpraksis.  
 
Styret har ikke nådd sin ambisjon om å holde nettsiden ajour.  
 
 
7) Foreslåtte prioriterte oppgaver i 2017 



(Dette er det inneværende styrets forslag til det styret som velges på årets årsmøte, sittende styre kan som 
kjent ikke pålegge det fremtidige styret hva de skal gjøre)  
 
• arrangere seminar og årsmøte 2017 
• samarbeidet med NPF, inkludert forhandlingsutvalget 
• arbeide for å øke FPP sin relevans blant psykologer i privat praksis. 
• hjemmesiden. 
	  

	  


