
 
Stillingsbeskrivelse  
 

Ansatt ved Forebyggende psykisk helsetjeneste fra………… 
 
1. Stillingsbetegnelse  
Psykolog  
 
2. Plassering i organisasjonen  
Stillingen er organisert i Helse- og omsorg, i Forebyggende psykisk helsetjeneste.  
Psykologen skal rapportere til og er ansvarlig overfor avdelingsleder ved Forebyggende psykisk helsetjeneste, 
som også har personalansvar for psykologen.  
 
3. Kvalifikasjoner  
Autorisert psykolog.  
Relevant erfaring innen klinisk arbeid med barn/unge og foreldre, samt veiledning til andre faggrupper. 
Engasjement for fagutvikling, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid.  
Fleksibilitet hva gjelder arbeidsoppgaver og interesse for å jobbe systemrettet. Engasjert i folkehelsearbeid, 
forebygging og tidlig intervensjonsarbeid. 
 
4. Arbeidsområder  
Psykologen skal arbeide dels klinisk med barn, unge og foreldre, og dels med systemrettede oppgaver knyttet 
til folkehelsearbeid, samt forebyggende og helsefremmende tiltak på både gruppe- og befolkningsnivå. 
 
Aktuelle oppgaver  

- Klinisk arbeid med barn, unge og foreldre: Jobbe klinisk med barn og unge i alderen 0-18 år og deres 
omsorgsgivere, som har milde til moderate plager innenfor en korttidsramme. Tverrfaglig samarbeid 
med andre instanser vil også være en del av dette arbeidet, deriblant deltakelse i tverrfaglige møter. I 
tillegg til telefonvakt en gang i uken fra 12-14, der det tas imot henvendelser knyttet til klinisk 
virksomhet.  

- Veiledning og undervisning: Veiledning av og undervisning til andre faggrupper ved behov, samt 
undervisning/formidling til befolkningen.  

- Kursvirksomhet: Bidra til å utvikle og videreutvikle relevante kurs for barn, unge og foreldre ut fra 
behovene i befolkningen, og implementere og evaluere disse. I tillegg til å være kursholder.  

- Systemrettet arbeid: 1) Deltakelse og bidrag inn i aktuelle forum i kommunen knyttet til bedret 
folkehelse. 2) Utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak for befolkningen, og evaluering av 
disse, blant annet gjennom relevant prosjektarbeid. Med hovedvekt på arbeid inn mot barnehage og 
skole som arenaer.  

 

Veiledning, kurs og spesialisering 

- FPH bekoster veiledning, relevante kurs og spesialiseringskurs slik at psykologen kan utføre 
overnevnte oppgaver på en tilfredsstillende.  


