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Forslag til vedtak 

 

Landsmøtet ber sentralstyret utarbeide utkast til en prinsipiell faglig veileder for 

kvalitetskriterier for psykologfaglig helsehjelp. Den bør innenfor rammene av lovbestemte 

krav og basert på prinsipperklæringen om evidensbasert praksis definere faglige 

kvalitetskrav for psykologers lovpålagte oppgaver.  

 

Begrunnelse 

Det siste året har rapporter fra tillitsvalgte og Psykologforeningens egen undersøkelse vist at 

mange psykologer opplever manglende rammevilkår får å drive god fagutøvelse. Vi mener 

løsningen er avhengig av at Psykologforeningen blant annet tydeliggjør grunnleggende 

premisser for god psykologfaglig praksis.  

 

Individuelt tilpasset rådgivning som er handlingsrettet og basert på informasjon som 

pasient/klient gir fra seg, faller inn under definisjonen helsehjelp hvis handlingene har 

forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 

omsorgsformål (Helsedirektoratet, 2018). Dette betyr at veldig mye av det psykologer 

foretar seg av individuell rådgivning vil falle inn under denne definisjonen. I 

spesialisthelsetjenesten brukes særlig begrepene utredning (herunder diagnostisering) og 

behandling som beskrivelser av oppgaver psykologer og psykologspesialister har ansvaret for 

å utføre og kvalitetssikre (Helsetilsynet, 2010). §3-2 i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester stadfester at også kommunene har ansvar for å drive utredning, 

diagnostisering og behandling og kommunene forventes å ha et hovedansvar for behandling 

av brukere med psykiske helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige 

(Helsedirektoratet, 2014). Videre anses psykologer å kunne «behandle psykiske lidelser på 

selvstendig grunnlag» (Innst. O. nr.58 (1998-99), s. 23).  Nasjonalt kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid påpeker imidlertid at det ikke finnes gode autoritative definisjoner på 



begrepet «behandling» (Orrem, 2018).  Helselovgivningen understreker at behandling må 

være forsvarlig, men spesifiserer ikke innholdet i begrepet utover å stadfeste at forsvarlighet 

innebærer å følge gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen 

(Helsedirektoratet, 2018).  Med andre ord vil kvalitetskravene til helsehjelp i stor grad 

defineres av faglige normer og de som lager dem. Psykologforeningens landsmøte vedtok i 

2007 prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis (Norsk Psykologforening, 

2007).  Selv om rapporten beskriver sentrale forutsetninger for god praksis er den for 

utydelig på hvordan disse henger sammen til at den kan veilede utviklingen av faglige 

veiledere og retningslinjer i tjenestene. De faglige normene som skal fylle 

forsvarlighetskravet med innhold defineres dermed i stor grad utenfor profesjonen. 

Veiledere og retningslinjer fra helsemyndighetene og faglige instrukser ved tjenestesteder 

legger premissene for psykologenes fagutøvelse (Johansen & Cordt-Hansen, 2006). Riktignok 

trekkes psykologer og fagmiljøer inn i slikt arbeid. Men psykologien er et fragmentert fagfelt. 

Og uten samlende normative faglige veiledere blir risikoen stor for at det er undergrupper 

med spesifikke interesser og ståsteder som definerer god fagutøvelse, og således omgjør 

psykologien til en kamparena mellom skoleretninger.   

 

Psykologer står altså i dag i en situasjon hvor vi har lovpålagte plikter til å drive helsehjelp – 

ofte definert som utredning, diagnostisering og behandling – på en forsvarlig måte. Selv om 

vi har mye materiale som beskriver sentrale elementer og forutsetninger for psykologisk 

praksis, har vi ikke klart å bygge en bro mellom disse ofte fragmenterte faglige premissene 

og de oppgavene som lov og forskrift forplikter oss til å utføre. Myndigheter og helseledere 

med en plikt til å sørge for at pasienter får de tjenestene de har krav på trenger konkrete 

beskrivelser av hva slags aktivitet de kan forvente av psykologer. Når psykologene ikke klarer 

det, blir de faglige premissene i stedet definert av andre.  Vi får stadig bekymringsmeldinger 

om styringsformer som hindrer fleksibel tilpasning til klienters behov og 

finansieringsordninger som skaper vridningseffekter mot visse typer aktiviteter. Dette mener 

vi henger sammen med at de som skal etterprøve og måle om vi gjør jobben vår mangler 

gode beskrivelser av hva de faktisk skal måle. Dette er et ansvar Psykologforeningen må ta 

på større alvor. Både i spesialisthelsetjenesten og kommunene rapporterer psykologer at 

organisering, finansiering og systemer for kvalitetssikring i mange tilfeller legger 

uhensiktsmessige føringer på fagutøvelse. Dette løses imidlertid ikke bare ved å peke på 



behovet for mer ressurser, mer tid og mer autonomi. Psykologforeningen trenger også å bli 

mer konkrete på hvordan evidensbasert psykologisk praksis ser ut i praksis. Basert på 

prinsipperklæringen trenger psykologforeningen å utvikle konkret veiledning på hva 

psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling innebærer. Da får vi også bedre 

forutsetninger for å si noe om hvilke rammevilkår det er behov for med tanke på 

organisering, styring, ledelse og finansiering av tjenestene.  
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