
4/19 
 

SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 
19.-20. september 2019 

kl 10:00 – 18:00  
i psykologforeningens lokaler 

 
 
 
 

49/19 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (3/19) 
./.  Referat fra sentralstyremøte 4. juni 2019 (3/19) vedlegges.  
 
Forslag til vedtak: Referat fra Sentralstyrets møte 4. juni 2019 godkjennes. 
 
 
50/19 Oppdatering av retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
./.  vedlegges.  
 
Politisk ansvarlig: Sebastian Gulbrandsen       
Sekretariatsansv: Ole Tunold 
 
Forslag til vedtak 1:  Det forelagte forslaget til nye retningslinjer for Studentpolitisk utvalg  

vedtas. 
 
Forslag til vedtak 2:  Det forelagte forslaget til nye retningslinjer for Studentpolitisk utvalg  

vedtas med endringene foreslått i møtet. 
 
  
51/19 Supplerende oppnevninger til Fondsstyret 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Rune Frøyland        
Sekretariatsansv: Heidi Roald 
 
 
Forslag til vedtak: Inger Jakobsen oppnevnes til medlem i fondsstyret. I tillegg oppnevnes en fra 

Sentralstyret. Oppnevningen gjelder til hele fondsstyret oppnevnes på nytt 
etter Landsmøtet 2019.  

 
 
52/19  Møteplan for Sentralstyret og AU i 2020 
 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Ole Tunold  
 
Forslag til vedtak: Møteplanen tas til etterretning 
 
 



53/19 Oppnevning av setteutvalg i Fagetisk råd 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Kari Helene Frøislie 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret oppretter et setteutvalg, jf. punkt 3.3 i reglement for Fagetisk råd 

og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker. 
  
 Setteutvalget består av Gisken Holst, Kjersti Gundersen og Tor Jacob 

Nordgulen.  
 
 
54/19 Psykologforeningens forskningspolitikk 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Mikael Julius Sømhovd 
 
Forslag til vedtak: Nytt mandat legges til grunn for FPU sitt videre arbeid. Dokumentet 

‘Psykologforeningens forskningspolitiske mål’ revideres og oppdateres i 
henhold til vedlegg til sak 21/19 (Vedlegg 1). 

 
 
55/19 Bør psykologforeningens hovedsatsningsområde skifte navn? 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Åste Herheim 
 
Forslag til vedtak: Utformes i møtet 
 
 
56/19 Oppsummering kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
./.  Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Karsten B. Karlsøen 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 
 
 
57/19/ LM-sak 19  Justering av Prinsipprogrammet    
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi S. Tessand        
Sekretariatsansv: Eva Danielsen 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret ber arbeidsgruppen å legge det reviderte 
   prinsipprogrammet frem for Landsmøtet. 
 
 
 



58/19/ LM-sak 25  Ajourføring av Lover for Norsk psykologforeni ng 
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh 
 
Forslag til vedtak: Se saksnotat 
 
 
59/19/ LM-sak 22  Endring av Normalvedtektene for lokalavdelingene  

og Endringer i Lover for Norsk psykologforening  
som følge av dette.  

 ./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh 
 
Forslag til vedtak: Se saksnotat 
 
 
60/19/ LM-sak 2  Forretningsorden med stemmeregler  
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Rune Frøyland        
Sekretariatsansv: Joakim Solhaug 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret fremmer forslag om Forretningsorden med stemmeregler. 
 
 
61/19/ LM-sak 21  Forslag om opprettelse av ny spesialitet i klinisk 

helsepsykologi og rehabilitering til landsmøtet  
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Bjørnhild Stokvik 
 
Forslag til vedtak:  

Alt. 1.  Sentralstyret fremmer forslag til landsmøtet om at det opprettes en ny spesialitet i klinisk 
helse- og rehabiliteringspsykologi. Målbeskrivelse med praksiskrav utarbeides av nytt 
fagutvalg etter landsmøtet. 

Eller 
 
Alt. 2 Sentralstyret fremmer ikke forslag til landsmøtet om ny spesialitet. 

 
 
62/19/ LM-sak 14  Forslag fra Arne Holen til reglementsendring pkt. 7 

Vedlikehold av spesialiteten   
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Bjørnhild Stokvik 



Forslag til vedtak: Utformes i møtet 
 
 
63/19/ LM-sak 7  Forslag fra Buskerud: Kriterier for kvalitet i  

psykisk helsevern   
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Åste Herheim 
 
Forslag til vedtak: Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
 
 
64/19/ LM-sak 8  Forslag fra Oppland: Kvalitetskriterier for 

psykologfaglig helsehjelp 
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Åste Herheim 
 
Forslag til vedtak: Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
 
 
65/19/ LM-sak 9  Forslag fra Oppland: Gjennomgang av 

Psykologforeningens organisering 
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Joakim Solhaug 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret anbefaler / anbefaler ikke forslaget fra Oppland lokalavdeling 

om gjennomgang av Psykologforeningens organisering. 
 
 
66/19/ LM-sak 10  Forslag fra Oslo lokalavdeling om nytt fagetisk 

prinsipp   
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv:  Ingvild Aubert og Ellen Ekre Engh 
 
Forslag til vedtak: Endring av reglement for Fagetisk råd og ankeutvalget punkt 2.1.3: (Nytt siste 

avsnitt):  
 

Medlemmer av Norsk psykologforening skal være bevisst egne økonomiske motiver i sin 
yrkesutøvelse. Medlemmene er forpliktet til å informere om egne økonomiske 
interessekonflikter i fagformidling, herunder offentlige medier, sosiale medier og 
undervisning 

 
 
 
 



67/19/ LM-sak 11  Forslag fra Oslo lokalavdeling - Begrensning av 
antall valgperioder i foreningens lover   

./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh 
 
Forslag til vedtak:  Lover for Norsk psykologforening § 4, 6 ledd, bokstav g, endres slik: 
 

1) Psykologforeningens president. President kan kun gjenvelges to 
påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende 
funksjonstid blir ni år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av 
funksjonen en periode.” 
 

2)  To vise-presidenter med henholdsvis ansvar for fag- og   
profesjonspolitikk og for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk. 
Visepresidenter kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at 
maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan 
velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.” 

 
 

3) 7 øvrige sentralstyremedlemmer. Sentralstyremedlemmer kan kun 
gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år 
sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å 
ha vært ute av funksjonen en periode 
 

7)  Leder, nestleder og 5 medlemmer til valgkomiteen.  
Valgkomitéens medlemmer kan kun gjenvelges en gang, slik at      maksimalt 
antall år sammenhengende funksjonstid blir seks år. Ved hvert landsmøte må 
det sikres fornyelse og kontinuitet 

 
 
68/19/ LM-sak 12  Forslag fra Vestfold: Psykologer skal utjevne sosiale 

forskjeller, ikke øke dem  
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Heidi Tessand        
Sekretariatsansv: Åste Herheim 
 
Forslag til vedtak: Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
 
 
69/19/ LM-sak 15  Landsmøteforslag fra Studentpolitisk utvalg om 

inkludering av Psykologforeningens  
studentmedlemmer i foreningens formålsparagraf 
og prinsipprogram 

./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Sebastian Gulbrandsen        
Sekretariatsansv: Ole Tunold 
 
Forslag til vedtak: Utformes i møtet 
 



70/19/ LM-sak 16  MRU som LM-oppnevnt utvalg – utsatt fra  
LM ‘16  

./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Anette Clausen 
 
Forslag til vedtak: Det foreslås at saken trekkes 
 
 
71/19/ LM-sak 23  Oppløsning av Foreningen for Psykologer i Psykisk  

Helsevern (FPPH) 
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Ole Tunold 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret ber Landsmøtet om å oppløse Foreningen for Psykologer i 

Psykisk Helsevern 
 
 
72/19/ LM-sak 18  Reglement for FER og AFEK og oppdrag til neste  

landsmøteperiode  
./.   Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Ingvild Aubert og Ellen Ekre Engh 
 
Forslag til vedtak: Se saksnotat 
 
 
73/19/ LM-sak 17  Valg av psykologforeningens hovedsatsningsområde 

2019-2022  
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Åste Herheim 
 
Forslag til vedtak:  

1) SST anbefaler Landsmøtet å velge ‘Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena’ som 
hovedsatsingsområde. 

2) SST anbefaler Landsmøtet å velge ‘Helsefremmende oppvekst’ som hovedsatsingsområde. 

3) SST ber Landsmøte velge mellom ‘Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena’ og 
‘Helsefremmende oppvekst’ som hovedsatsingsområde. 

 
 
74/19/ LM-sak 13  Forslag fra Akershus lokalavdeling: Oppretting av 

klimautvalg underlagt SST  
./.    Vedlegg saksnotat. 
 



Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Karsten B. Karlsøen 
 
Forslag til vedtak: Sentralstyret sender forslaget til Akershus lokalavdeling over til behandling i 

landsmøtet. Forslaget fremmes som et fast, lovbestemt utvalg. Oppnevnt av 
landsmøtet, underlagt sentralstyret. Dette krever 2/3 flertall. 

 
 
75/19/ LM-sak 24  Opptak av faglig interesseforening: Norsk Forening 

for Avhengighetspsykologi (NFAP) 
./.    Vedlegg saksnotat. 
 
Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard        
Sekretariatsansv: Mikael Julius Sømhovd 
 
Forslag til vedtak: Saken fremlegges for landsmøtet 2019 
 
 
Følgende saker vil ettersendes:  LM sak 4 Beretninger 

LM sak 5 Regnskap 
LM sak 20 Nye nordiske fagetiske retningslinjer 
LM sak 26 Budsjett 

 
 
Eventuelt 
 
Orienteringer 
 
Evaluering 
 



3/19 
 

REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 
4. juni 2019 

kl 11:00 – 18:00  
Scandic Park Hotel i Sandefjord 

 
Stemmeberettigede: Visepresident Rune Frøyland, visepresident Heidi Tessand, Kjetil 

Kaasin, Aina Holmèn, Britt Randi Hjartnes Schødt , Arnhild Lauveng, Else-Marie 
Molund, Ingvild Gregersen, studentrepresentant Sebastian Gulbrandsen, 2. vara 
Rudi Myrvang og 4. vara Eldrid Robberstad 

 
Ikke stemmeberettigede:  Studentvararepresentant Halvor Stavland 
 
Forfall: President Tor Levin Hofgaard, Ragnhild Klingenberg Røed, 1. vara Anders 

Hovland og 3. vara Dag Stormbo 
 
  
Fra sekretariatet:  Ole Tunold, Åste Herheim, Christian Zimmermann, Bjørnhild Stokvik, 

Linda T. Grønås, Eva Danielsen, Anette Clausen, Joakim Solhaug  
 
 
34/19 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/19) 
 
Vedtak:  Referat fra Sentralstyrets møte 11. april 2019 godkjennes. 
 
 
35/19 Politikk og Strategi: Forholdet mellom SST og MRU 
 
Vedtak: Sentralstyret ønsker et tettere samarbeid med MRU. Sekretariatet utarbeider forslag 

til et revidert mandat for MRU som legges frem for Sentralstyret i 2019. 
 
 
36/19 Hovedsatsingsområdet (HSO) 2016-2019 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
37/19 Æresmedlemmer 
 
Vedtak: NN, NN og NN utnevnes til æresmedlemmer av Norsk psykologforening. 
 
 
 
 
 
 
 



38/19 Forslagsrett på kandidater – presisering av reglement 
 

Vedtak:  Alle medlemmer kan forslå kandidater til valg frem til 6 uker før landsmøtet (2. 
oktober 2019). 

 
 

39/19 Program for lederkonferansen 2019 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
40/19 Virksomhetsrapport 2018 
 

• Det er ønskelig at foreningen sentralt tar en mer aktiv rolle i studentsaker. 
Saken om utdanningspolicy etterlyses. 

• Sentralstyret varsles når høringssvar sendes, med lenke til høringssvaret 
• Forskningspolitikk må gi høyeste prioritet 

 
Vedtak: Virksomhetsrapporten for 2018 tas til orientering 
 
 
41/19 Økonomisk rapport 2018 
 
Vedtak: Økonomisk rapport for 2018 tas til orientering. 
 
 
42/19  Årsregnskap2018 
 
Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes. 
 
 
43/19  Økonomisk rapport 1. tertial 2019 
 
Vedtak: Økonomisk rapport for 1. tertial 2019 tas til orientering. 
 
 
44/19  Valgregler til Landsmøte 2019 
 
Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til forretningsorden, med stemmeregler for 

landsmøtet, til Sentralstyrets septembermøte. Forslaget sendes på høring med svarfrist 
primo september. 

  



 
 
45/19  Opprettelse av valgfritt program i avansert familieterapi og 

systemisk arbeid 
Vedtak:  
Det opprettes valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid. Målbeskrivelsen tas 
til orientering og de foreslåtte praksiskravene godkjennes.  
Det valgfrie programmet i avansert familieterapi og systemisk arbeid godkjennes til følgende 
spesialiteter:  
Spesialiteten i familiepsykologi 
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi 
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi  
Spesialiteten i voksenpsykologi 
 
 
46/19  Høringssvar – opprettelse av ny spesialitet 
 
Vedtak: Saken tas til orientering og behandles videre i sentralstyrets septembermøte.  
 
 
47/19  SPUs arbeid med å etablere lokale studentgrupper ved 

universitetene 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering. 
 
 
48/19  Oppnevning av nytt SPU medlem  
 
Vedtak:  Sunniva Dymbe oppnevnes til medlem av Studentpolitisk utvalg. 
 
 
Eventuelt 
 
 
Orienteringer 
 
 
Evaluering 
 



 
 
 

 
 
 

    
  SST sak 50/19 

 
SAKSNOTAT 
 
Til:    Sentralstyret 
 
Politisk ansvarlig:  Sebastian Gulbrandsen  
 
Saksbehandler:  Ole Tunold 
 
Dato:    19. september 2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet i Sentralstyret 
 

 
Emne: Oppdatering av retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
 

 
Gjeldende retningslinjer for Studentpolitisk utvalg (se vedlegg 1) er ikke oppdaterte i tråd 
med hvordan utvalget er organisert og drevet i dag. SPU har derfor utarbeidet et forslag til 
nye retningslinjer for utvalget (se vedlegg 2). Sentralstyret bes drøfte forslaget, og eventuelt 
komme med forslag til endringer dersom det er nødvendig før nye retningslinjer vedtas. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 1: Det forelagte forslaget til nye retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
vedtas. 
 
 
Forslag til vedtak 2: Det forelagte forslaget til nye retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
vedtas med endringene foreslått i møtet. 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

Vedlegg 1: Gamle retningslinjer for SPU 
 
 
 
Retningslinjer for SPU 
 
1. Studentpolitisk utvalg (SPU) er et fast utvalg som møter minst fire ganger i året. 
2. SPU består av to studenter fra hvert av de fire universitetene i Norge, samt en 

utenlandsstudent som er i et studium som leder fram til autorisasjon som psykolog i 
Norge. Alle SPU-representanter må være studentmedlemmer i NPF. 

3. Sentralstyret oppnevner studentrepresentanter til SPU etter anbefaling fra de ulike 
lærestedene. Anbefalingen innebærer valg blant NPFs studentmedlemmer på lærestedet. 
SPU-representanter oppnevnes for tre år. Når SPU skal ha ny utenlandsrepresentant, skjer 
dette ved at SPU i samarbeid med avtroppende utenlandsrepresentant anbefaler en ny 
kandidat til Sentralstyret. 

4. SPU konstituerer seg hvert år på første møte. Leder og nestleder møter i Sentralstyret, 
leder med tale-, forslags- og stemmerett, nestleder har tale- og forslagsrett, og er leders 
personlige vararepresentant. 

 
SPU holder kontakt med Psykologistudentenes Interesseorganisasjon (PSIO) og andre 
aktuelle organisasjoner. 
 
  
 
  



 
 
 

 
 
 

Vedlegg 2: SPUs forslag til nye retningslinjer for SPU 
 
 
 

Retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
 
Mandat 
● Studentpolitisk utvalg i Norsk psykologforening (SPU) har som hovedoppgave å fremme 

og ivareta interessene til Norsk psykologforenings studentmedlemmer. Mandatet ivaretas 
gjennom utvalgets aktiviteter herunder beskrevet, samt kontakt med studentmedlemmene, 
og deltakelse i sentralstyremøter og andre fora der studentrelatert aktivitet er relevant. 

 
Sammensetning og organisering 
● SPU består av to studenter fra hvert av de fire universitetene i Norge, samt to 

utenlandsstudenter som er i gang med et studium som leder fram til autorisasjon som 
psykolog i Norge. Alle SPU-representanter må være studentmedlemmer i NPF. 

● Sentralstyret oppnevner studentrepresentanter til SPU etter anbefaling fra 
studentmedlemmene ved de respektive lærestedene. 

● Leder og nestleder i SPU velges for ett år om gangen. Valg av leder og 1. nestleder 
gjennomføres på årets siste møte, med formell overtakelse av lederansvaret 1. januar 
påfølgende år. Resten av utvalget konstituerer seg årlig på første møte. 

● Utvalget består av ulike verv som til enhver tid bør gjenspeile utvalgets behov og 
interesseområder. Vervene skal som hovedregel inkludere leder, nestleder, 
lønnsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og MR EFPSA, samt andre verv knyttet til 
aktuelle arbeidsoppgaver. 

● Øvrige regler og retningslinjer for utvalgets organisering og drift kan vedtas av 
Studentpolitisk utvalg. 

 
Aktivitet 
● SPU møtes minst fire ganger i året. 

● SPU etterstreber å arrangere fagpolitiske og sosiale arrangementer for 
studentmedlemmene. 

● SPU holder kontakt og samarbeider med lokalavdelingene, aktuelle utvalg og sekretariatet 
i foreningen, samt andre aktuelle organisasjoner. 
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 SST sak 51/19 
SAKSNOTAT  
 
 
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Rune Frøyland 
 
Saksbehandler: Heidi Roald 
 
Dato: 19.09.2019  
 
Saken er ikke behandlet tidligere. 

 
 
Emne:  Supplerende oppnevninger til Fondsstyret   
 
 
Forslag til vedtak:  
Inger Jakobsen oppnevnes til medlem i fondsstyret. I tillegg oppnevnes en fra Sentralstyret.  
Oppnevningen gjelder til hele fondsstyret oppnevnes på nytt etter Landsmøtet 2019.  
 
Bakgrunn:  
Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi ble opprettet i 1988. Etter 
vedtektene skal fondets midler forvaltes av et styre som oppnevnes for to år av gangen og består 
av 6 medlemmer og to varamedlemmer oppnevnt av Norsk psykologforening, med følgende 
sammensetning jf vedtektene § 3:  

a) Tre medlemmer som er heltids privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi med 
driftsavtale.  

b) Ett medlem som er psykolog under videreutdanning i klinisk psykologi.  
c) Ett medlem fra sentralstyret.  
d) Ett medlem som sentralstyret oppnevner.  
e) To varamedlemmer som er spesialister i klinisk psykologi.   

 
De årlige tildelingene fra fondets avkastning skjer etter innstillinger fra styret. Søknadsfrist er 1. 
november hvert år. I 2019 er det avtalt to møtedatoer for fondsstyret: mandag 11. november og 
mandag 9. desember. Møtene starter kl 17 og varer et par timer.  
 
Inger Jakobsen, f. 1959. Utdannet psykolog i Oslo i 1986. Spesialist i klinisk psykologi i 1991. 
Har tilleggsutdannelse i psykoterapi. Diverse offentlig klinisk praksis fra 1986-1998. Etter dette 
har hun arbeidet både i bedriftshelsetjeneste og privat klinisk praksis. Fra 1998 50% 
driftstilskudd. 100% driftsavtale på Hamar fra 2007. Har bl a tidligere vært styremedlem og leder 
i Oppland lokalavdeling (1986-1991), styremedlem og leder i Tilskuddsordningen for 
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videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse (1999-2015). Medlem av regionalt fagråd for 
psykisk helse i Helse Sør Øst fra 2011-2017. Representant for avtalespesialister i regionalt 
samarbeidsutvalg for avtalespesialister i Helse Sør Øst fra 2017.  
 
Dersom Jakobsen oppnevnes får fondsstyret følgende sammensetning:  
 

a)  Arne Holen (leder/Oslo), Kjersti Ohnstad (Bergen), Inger Jakobsen (Hamar) 
b) Tonje Berger 
c) (medlem av SST oppnevnes i møte 19. september) 
d) Anders Skuterud 
e) Vigdis Slotterøy og Elisabeth Werner Holck-Steen 
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 SST-sak 52/19 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Ole Tunold 
 
Dato:    19.09.2019 
 
Saken er tidligere behandlet i AU 29. august 2019 
 

 
Emne: Møteplan for Sentralstyret og AU i 2020 

 
 
Vedlagt følger møteplan for 2020 vedtatt i AU 29. august 2019. 
 

 
 
Forslag til vedtak: Møteplanen tas til etterretning. 
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Møteplan for Sentralstyret og AU i 2020 
 
 
Sentralstyret 
 
Dato:   Hva:   Hvor:    Tidspunkt: 
 
8. – 10. januar  strategiseminar Holmenkollen ??   10.00 – 18.00/16.00 
27. februar  sentralstyremøte Psykologforeningens lokaler 10.00 – 18.00 
22. – 24. april  styreseminar  Paris?    10.00 – 18.00/16.00 
4. juni   sentralstyremøte Psykologforeningens lokaler 10.00 – 18.00 
17. september sentralstyremøte Psykologforeningens lokaler 10.00 – 18.00 
3. november  sentralstyremøte Scandic Hotel, Sandefjord 11.00 – 18.00 
4. – 5. november lederkonferanse Scandic Hotel, Sandefjord 11.00 – 18.00/09.-16. 
3. desember  sentralstyremøte Psykologforeningens lokaler 10.00 – 18.00 
 
 
Sentralstyrets Arbeidsutvalg (AU) 
 
Dato:   Hva:   Hvor:    Tidspunkt: 
 
10. desember 2019 AU-seminar  Thon hotel Panorama ? 09.00 – 17.00 
28. januar  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
3. mars  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
14. mai  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
16. juni  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
27. august  AU-seminar  Thon hotel Panorama ? 09.00 – 17.00 
6. oktober  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
10. november  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
10. desember  AU   Psykologforeningens lokaler 12.30 – 16.30 
  
 
Andre viktige datoer: 
3.-4. februar:    Samling for lokalavdelingsledere, Berlin? 
8.-11. mars:       FTV-konferanse, Berlin 
25.-27. mars:      KS-konferanse, Asker? 
28. mai:  Psykologprisen, Bergen 
28. - 29. mai:   Festspillkurs, Bergen  
21. - 24. juli:   ICP 2020, Praha, med generalforsamling i IUPsyS og IAAP 
30. aug – 2. sept.:      KS-konferanse 
3. - 4. september:  Den nasjonale psykologikongressen, Oslo 
21. – 23. september:  FTV-konferanse 
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SST sak 53/19 

 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Kari Helene Frøislie 
 
Dato: 10.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Oppnevning av setteutvalg i Fagetisk råd.  
 
 
Det følger av reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker punkt 3.3 at 
ved klage på et medlem i Fagetisk råd/Ankeutvalget oppretter Sentralstyret et setteutvalg.  
 
Det er nå kommet klage på et medlem i Fagetisk råd.  
 
Sentralstyret må derfor opprette setteutvalg, jf. punkt 3.3 i reglementet.  
 
Det anbefales å velge tidligere leder Gisken Holst, samt tidligere medlemmer av Fagetisk råd 
Kjersti Gundersen og Tor Jacob Nordgulen til setteutvalget. Disse har kjennskap til behandling av 
klagesaker.  
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret oppretter et setteutvalg, jf. punkt 3.3 i reglement for Fagetisk råd og 

Ankeutvalget for fagetiske klagesaker. 
  
 Setteutvalget består av Gisken Holst, Kjersti Gundersen og Tor Jacob Nordgulen.  
 

 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
SAKSNOTAT          SST sak 54/19 
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
 
Saksbehandler: Mikael Julius Sømhovd 
 
Dato:  19.09.2019  
 
Saken er tidligere behandlet i SST 11.04.2019 
 
 
Emne:  Psykologforeningens forskningspolitikk 
 
 
Sentralstyret vedtok i 2014 forskningspolitiske mål for Psykologforeningen (73/14). 
Forvaltningen har ligget til Forskningspolitisk utvalg (FPU). De siste årene har FPU i stor grad 
vært opptatt med Psykologikongressen og årets doktorgrad. For å oppnå en mer aktiv 
forskningspolitikk i henhold til de forskningspolitiske målene til foreningen har det derfor vært 
ønskelig med noen endringer i måten arbeidet organiseres på.  
 
Fra drøfting under politikk og strategi ble det i SST 11.04.2019 (21/19): 
 
Det utarbeides et nytt mandat for Forskningspolitisk utvalg. Mandatet skal omfatte: 

• En heving av status for forskerkompetansen hos psykologer som ikke er forskere 
• En strategi for å fremme psykologisk forskning og psykologforskeres arbeid 
• Tydeliggjøre forskningsarenaer utenfor universitetene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  I forslaget til nytt mandat har vi valgt ordlyden ‘(…) kompetanse på forskning hos psykologer som ikke er forskere.’  
    i stedet for ‘(…) status for forskerkompetansen hos psykologer  
    som ikke er forskere’. 



 
Dagens mandat lyder: 

 
 
Dette foreslås endret til: 
 

Forskningspolitisk utvalg (FPU) er et konsultativt utvalg under Sentralstyret (SST).  

FPU utreder saker som ligger innenfor utvalgets område og komme med tilrådninger om både 
prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak. Utvalget skal selv ta initiativ til å bringe fram for SST 
saker som er av forskningspolitisk betydning for foreningen.  

Utvalget skal arbeide etter foreningens forskningspolitiske mål for å fremme psykologisk 
forskning og psykologforskeres arbeid, samt kompetanse på forskning1 hos psykologer som ikke 
er forskere.  

FPU skal sikre at Norsk Psykologforening er à jour med hensyn til informasjon av 
forskningspolitisk betydning. Dette innebærer også å bidra til vedlikehold av foreningens 
forskningspolitiske mål, og utvikling av strategi på området. 

 
 
Vedlegg 1, fra SST sak 21/19, oppsummerer situasjon, mål og tiltak som kan ligge til grunn for en 
oppdatering av foreningens forskningspolitiske mål. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Nytt mandat legges til grunn for FPU sitt videre arbeid. Dokumentet ‘Psykologforeningens 
forskningspolitiske mål’ revideres og oppdateres i henhold til vedlegg til sak 21/19 (Vedlegg 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningspolitisk utvalg (FPU) er et konsultativt utvalg under Sentralstyret (SST).  

FPU utreder saker som ligger innenfor utvalgets område og komme med tilrådninger både med 
hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak. Utvalget skal selv ta initiativ til å bringe fram 
for SST saker som er av forskningspolitisk betydning for foreningen. 

FPU skal fremme forslag av forskningspolitisk karakter til Norsk Psykologforenings 
handlingsprogram og sikre at Norsk Psykologforening er à jour med hensyn til informasjon av 
forskningspolitisk betydning. 



 
Vedlegg 1 

 
(Vedlegg til referat fra SST møte 11.01.2019) 
 
21/19 - Politikk og strategi - Psykologforeningens forskningspolitikk – noen punkter  
Situasjon:  

• Dårlig lønnsomhet som stipendiat, nesten bare halvparten av spesialistlønn.  
• Foreningen har en relativt svak standing i forskermiljøet, og begrenset organisasjonsgrad  
• Forskerne opplever at foreningen ikke prioriterer forskning og forskerne  

  
Noen mål:  

• Bedre lønnsvilkår for forskere. Faste stillinger for forskere  
• Mer forskning i kommunen/kommunehelsetjenesten, - utviklingsprosjekter  
• Nettverk for forskerne  
• Nytt mandat for FPU (+ evt. KU)  
• Et mer levende forskningspolitisk dokument  
• Forskerne som ambassadører for profesjonen og foreningen  

  
Mulige tiltak:  

• Forskerne må finne et faglig fellesskap i psykologforeningen - Samarbeid med Akademikerne der 
det er aktuelt  

• Bedre eksponering på hjemmesiden - bedre nettsider med mer for psykologer som ønsker en 
forskerkarriere  

• Tydeligere satsing på forskerne: "Flere psykologer i 
forskning"?  -  Mentorprogram, - Spesialistkurs  

• Vise frem forskning som karrieremulighet  
• Lage oversikt over sentrale kontaktpersoner som kan danne nettverk  
• Synliggjøre forskningens betydning generelt for psykologer som ikke forsker    
• Arbeide for bedre integrasjon av forskning og klinikk, også utover dobbeltkompetanse  
• Bedre forankring i forskning av foreningens høringsuttalelser  
• Publisere psykolog-doktorgrader  
• Utarbeide nytt mandat for FPU, muligens for et sammenslått FPU og KU – utkast før 

Landsmøtet?  
• Nytt policydokument fra Akademikerne i 2018: Dette må innarbeides i NPFs dokument og 

publiseres på hjemmesiden.  
• Tydeligere fremheve at psykologer har forskning som en del av utdannelsen.   
• Vedlikeholde og utvikle forskningskompetansen.   
• Utarbeide lønnsargumenter for at psykologer har forskningskompetanse  
• Tilrettelegge spesialiseringsløpet til forskerstillinger  
• Mer aktiv markedsføring av psykologforskere og -forskning  
• Forskning som vedlikehold av spesialiteten?   
• Undervisningskompetanse/evne bør løftes som en viktig del av forskningspolitikken  
• Utrede og synliggjøre forskning som midlertidig aktivitet   
• Lage veikart for klinikere som vil bli forskere - hvordan gå frem?   
• Allmenne utfordringer bør spilles inn mot Akademikerne. Det psykologspesifikke bør være 

hovedsaken for vår politikk.   
• Tydeliggjøre foreningens forskningsfremming gjennom andre foreninger (Akademikerne, IUPsyS, 

Rådet, etc.) og våre publikasjoner (TNPF og SJOP)  
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 SST sak 55/19 
SAKSNOTAT  
 
 
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Åste Herheim 
 
Dato: 19.09.2019  
 
 
 
Emne:  Bør psykologforeningens hovedsatsningsområde skifte navn? 
 
 
 
Sentralstyret har i.f.m. prosessen med valg av hovedsatsningsområde 2019-2022 drøftet hvorvidt 
denne type arbeid bør gis et annet navn. Det er flere grunner til dette, blant annet at det gir 
inntrykk av å være en mer ressurskrevende satsning enn det som er tilfellet.  
 
SST kan vurdere om det er hensiktsmessig å endre fra ‘hovedsatsningsområde’ til en betegnelse 
som er mer presis, for eksempel ‘fokusområde’, ‘innovasjonsområde’, ‘vekstområde’ eller 
lignende. 
 
Forslag til vedtak: Utformes i møtet 
 
 
 
 



 
SST sak 56/19 

SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler:         Karsten B. Karlsøen 
 
Dato: 11.09.19 
 
Saken er ikke behandlet tidligere 
 
 
Emne: Oppsummering kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 
 
I sak 46/18 vedtok sentralstyret strategi for arbeidet med kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2019. Sekretariatet har fulgt og gjennomført tiltakene beskrevet i strategien.  
 
Kommunestyrevalget 2019 var et godt valg for psykisk helse. En gjennomgang av 
partiprogrammene til de største partiene i landets 15 mest folkerike kommuner, viser at nær 
sagt alle omtaler psykisk helse som satsning i neste periode. Det markerer et skifte fra 
tidligere lokalvalg, og det er positivt at flere kommuner ser ut til å ta psykisk helse på alvor. 
Flere partier omtaler psykologer i kommunene spesielt. 
 
Valgresultatet bærer preg av at de store partiene går tilbake, og flere små og/eller 
interessepartier går frem. Det har vært vanlig at det trengs to til tre partier for å danne flertall i 
en kommune, men vi ser etter valget at det nå flere stedes kreves fire til seks partier for å sikre 
et politisk prosjekt. Konsekvens av dette er at psykologforeningen må vurdere å jobbe 
nærmere opp mot partier som tradisjonelt ikke har psykisk helse høyt på dagsorden.  
 
I tiden fremover blir det viktig at psykologforeningen sentralt, lokallag og tillitsvalgte i 
kommunen driver påvirkningsarbeid. Vi må sikre at tusenvis av nye folkevalgte bevisstgjøres 
lovkrav om psykologkompetanse fra 1. januar 2020 og hvordan kommunen best nyttiggjør seg 
av psykologene. 
 
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering 
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      SST sak 57/19

 LM-sak 19 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Heidi S. Tessand 
 
Saksbehandler: Eva Danielsen 
 
Dato: 11.09.2019 
 
Saken er drøftet på Lederkonferanse 5. og 6.juni 2019 

 
 
Emne:  Justering av Prinsipprogrammet 
 
 
 
Bakgrunn:  
Landsmøtet 2016 vedtok enkelte endringer av det totalreviderte Prinsipprogrammet fra 2010 
Spørsmålet om det burde foretas en revisjon av Prinsipprogrammet på Landsmøtet 2019, ble 
forelagt lokalavdelingslederne på ledersamlingen 4. februar i år. 
 
Det ble etablert en arbeidsgruppe som vurderte om det skulle foretas redaksjonelle og/ eller 
prinsipielle endringer i Prinsipprogrammet. Arbeidsgruppen utarbeidet en skisse til revisjoner 
som ble presentert for lederkonferansen 5. og 6. juni 2019. Lederkonferansen drøftet mulige 
endringer og ga innspill til arbeidsgruppen. Forslag til revidert Prinsipprogram fra 
arbeidsgruppen er vedlagt. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av:  
Aksel Lindstad, Buskerud lokalavdeling 
Birgit Aanderaa, Oslo lokalavdeling,  
Bjarte Bønes Bruntveit, Hordaland lokalavdeling,  
Joan S. Nygard, Akershus lokalavdeling  
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Forslag til endringer fra arbeidsgruppen: 
• Interessepolitisk er endret til fagforening  
• Lov om psykologer i kommunen er kommet, derfor er teksten endret 
• Klimautfordringer omtales tydeligere 
• «Psykolog» er byttet ut med «medlem» for å omfatte alle medlemmene 
• Studentene er omtalt 
• Prinsipp nr. 5 er omorganisert, endret rekkefølgen; grunnutdanning, spesialistutdanning 

og forskning 
• Prinsipp 5 er foreslått endret 
• Det er lagt til et punkt om forskning som manglet 
• Punktet om teknologi er flyttet 

 
 

Forslag til vedtak:  Sentralstyret ber arbeidsgruppen å legge det reviderte  
prinsipprogrammet frem for Landsmøtet. 
 

 
Vedlegg:    Revidert prinsipprogram fra arbeidsgruppen 



Prinsipprogram 
Vedtatt på landsmøtet 2010 og 2016.Endringer foreslått av arbeidsgruppe nedsatt av 
sentralstyret. 

Norsk psykologforening er både en fagforeninginteressepolitisk, 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. Gode 
arbeidsvilkår og rammer er nødvendig for at psykologer skal kunne utføre sitt 
samfunnsoppdrag.  

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 medlemmenes 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 
Medlemmene 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. I løpet av studiet oppnår psykologstudenter en faglig 
kompetanse som gjør dem til viktige og verdifulle ressurser for både pasienter, brukere og 
arbeidsgivere i psykologfaglige ansettelsesforhold under studietiden. Denne kompetansen 
bør gjenspeiles i lønnsnivået. 

 

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/vedtekter-og-retningslinjer/lover-for-norsk-psykologforening


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. 

3.4. Medlemmene må gis mandat og rammer til å utøve sin kompetanse. 

Referansedokumenter: Hovedavtalene, sentrale og lokale tariffavtaler og 
overenskomster (B-avtaler) og aktuelle særavtaler. 

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. 
Psykologisk kunnskap kan bidra til å forbedre menneskers livsvilkår i møte med en 
bredde av utfordringer. 

For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen skal 
arbeide i henhold til prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, veilede og legge til 
rette for gode 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, evnenivå, etnisitet, seksuell 
orientering, religionstilhørighet og oppholdsstatus. 

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 lovkravet om psykologer i kommunenes helse- og 
omsorgstjenester føre til en styrking av tilbudet.kommunehelsetjenesten sikre 
psykisk helsehjelp ved lov. 

4. En sterk og høykvalifisert spesialisthelsetjeneste, konsentrert om sine 
kjerneoppgaver, er avhengig av en sterk og velkvalifisert førstelinje. Tilsvarende 
er en god førstelinje avhengig av en velfungerende spesialisthelsetjeneste. 

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. 

6.7. Menneskeskapte klima- og miljøendringer er en av de største truslene mot 
helse i verden. Psykologisk fagkunnskap skal brukes til å begrense 
klimaendringene og ta opp helsemessige konsekvenser av nåværende og 
fremtidige klimaendringer. 

Referansedokumenter: Helsepolitisk dokument (Akademikerne) og Policydokument: 
Klima og miljø (Akademikerne) 

 

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. 
Digitale tjenester og nyskapning innen teknologi er en del av samfunnsutviklingen som 
Psykologforeningen skal være en del av. 

 

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. 
5.6. Psykologforeningen skal ha en aktiv rolle i utvikling og bruk av teknologi i 

psykologfaglig arbeid. 
6.7. 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 

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. 

5.6. Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, som fordrer 
at psykologen er etisk bevisst på hvordan teknologien brukes. 
Psykologforeningen skal tilstrebe å ha en aktiv rolle i å nyttiggjøre teknologi i 
psykologfaglig arbeid, på forsvarlig vis. 

Referansedokumenter: Felles nordiske fagetiske retningslinjer , Prinsipperklæringen om 
evidensbasert praksis,Veileder for konsulenter, samt FNs menneskerettighetserklæring , 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK ), Helsinkideklarasjonen og FNs 
konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. 

5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes 
virksomhet som psykologer betyr at: 

Kombinasjonen av forskningskompetanse og kompetanse i praktisk anvendelse av 
psykologisk kunnskap er en grunnleggende forutsetning for psykologifagets relevans for 
samfunnet, uavhengig av arbeidsfelt. 

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. 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?s=68
https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk/etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer
https://www.psykologforeningen.no/medlem/evidensbasert-praksis/prinsipperklaering-1-om-evidensbasert-psykologisk-praksis-2
https://www.psykologforeningen.no/medlem/evidensbasert-praksis/prinsipperklaering-1-om-evidensbasert-psykologisk-praksis-2
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html#map012
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150


Cand. Psychol. -graden må basere seg på et vitenskapelig studium, der teori og praksis 
kombineres i et gjennomgående seksårig integrert studieløp. Psykologforeningen skal 
være i kontinuerlig dialog med universitetene og profesjonsstudentene 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. 
Gode rammevilkår for psykologisk forskning er nødvendig for å sikre et solid 
evidensgrunnlaget for vårt virke, og for å sikre kompetanse til å møte fremtidens 
utfordringer. 

Å sikre dobbeltkompetansens (kombinert forsker- og spesialistkompetanse) vekst- og 
utviklingsmuligheter er derfor et helt sentralt offentlig ansvar. 

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 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 arbeidsgivers ansvar å legge til rette for utdanning av 
spesialister i psykologi. 

4. Kapasiteten i profesjonsstudiet og spesialistutdanningen må stå i forhold til 
endringer i befolkningens behov, og dimensjoneres deretter på nasjonalt nivå. 

4.5. Profesjonsstudiet og spesialistutdanningen skal baseres på den til enhver tid 
beste tilgjengelige kunnskap om god fag- og terapeututvikling. 

5.6. 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, som fordrer at 
psykologen er etisk bevisst på hvordan teknologien brukes. Psykologforeningen 
skal tilstrebe å ha en aktiv rolle i å nyttiggjøre teknologi i psykologfaglig arbeid, på 
forsvarlig vis. 

Referansedokumenter: Utdanningspolitisk dokument 



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 

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. 

http://akademikerne.no/no/om_akademikerne/vedtekter_og_retningslinjer/


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 
 

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/vedtekter-og-retningslinjer
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/vedtekter-og-retningslinjer
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SST-sak 58/19 

LM-sak 25 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh  
 
Dato: 12.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Ajourføring av Lover for Norsk psykologforening 
 
 
SST fremmer følgende lovendringssaker til Landsmøtet 2019 
 

1. GDPR/Personvern 
2. Valgkomiteens sammensetning  
3. Rette opp feil fra Landsmøtet 2016 – lokalavdelingens mulighet til å opptre utad på 

vegne av Psykologforeningen i lokale saker  
4. Formalitetsfeil i § 2  

 
Sak nr 1 – følgene av ny personvernlovgivning (GDPR) 
 
Lover for Norsk psykologforening § 2 punkt 6 og § 14 andre ledd andre punktum lyder i dag slik: 
«Ved gjeninnmelding må kontingent betales for minimum ett år»  
 
Det følger av den nye personopplysningsloven (GDPR) at lagring av personopplysninger skal 
begrenses til det som er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen og at den enkelt har rett 
til å få sine personopplysninger slettet. Formuleringen slik den står i våre lover i dag kan 
medføre at en som melder seg ut i 2018 og inn igjen i 2038 må betale kontingent for et helt år 
før vedkommende kan forlate foreningen. En slik praksis forutsetter at foreningen ikke sletter 
opplysninger om psykologer som velger å melde seg ut, og heller ikke gjør en vurdering av 
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nødvendigheten av videre lagring av disse opplysningene. Dette er strid med 
personvernlovgivningen. Norsk psykologforening kan ikke ha regler som strider mot norsk lov, 
og en slik regel uansett ikke kunne håndheves.  
  
Bakgrunnen for at vi har denne reglen i § 2 punkt 6 og § 14 er å unngå at psykologer bare er 
medlem for å få rabatterte priser på kurs, og melder seg ut igjen når kurset er gjennomført. En 
annen side ved dette er de som havner i personalsaker og melder seg inn når de holder på å 
miste jobben.  
  
Bestemmelsene i § 2 punkt 6 og § 14 praktiseres ikke dag. Videre kan en slik bestemmelse øke 
terskelen for å melde seg inn i foreningen igjen og det er ikke i tråd med det vedtatte 
Medlemsprosjektet. At medlemmer kun melder seg inn for å ta kurs eller få bistand, avhjelpes 
uansett ved regelen i lovene § 15 om at utmelding skjer med tre måneders varsel.  
 
I de situasjonene at det aktuelle medlemmet som melder seg ut skylder foreningen penger, har 
vi lovlig behandlingsgrunnlag for å oppbevare opplysninger om dette.  
 
Forslag til vedtak:  Lover for Norsk psykologforening § 2 punkt 6 og § 14 andre ledd andre 

punktum strykes. 
 
 
 
Sak nr 2 – Valgkomiteens sammensetning 
 
I dagens lover for Norsk psykologforening står det nedfelt i § 9 første ledd at «valgkomiteen har 
leder, nesteleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for landsmøteperioden». 
Valgkomiteen fremmer endringsforslag på dette punkt og sentralstyret støtter dette forslaget. 
Dette fordrer også samme endring i § 4 sjette ledd bokstav G punkt 7.  
 
Valgkomiteen har de tre siste landsmøteperiodene i praksis vært operative gjennom hele 
landsmøteperioden og har ikke skilt mellom medlemmer og vara. Alle har vært innkalt til 
oppstartsmøte og møter i perioden, og de fleste møter, også skypemøter, har alle deltatt på. 
Komiteen har selvfølgelig vært bevisst at ved eventuelle avstemminger ville det være forskjell på 
medlem og vara, men i løpet av de tre siste periodene har det ikke vært situasjoner som har 
vært løst med avstemning.  
 
En alternativ praksis, der varamedlemmer blir trukket inn kun ved sykdom, antas å føre til at 
vara ikke kjenner prosessen og ikke vil ha de samme overordnede forutsetninger for å gjøre 
vurderinger når de blir innkalt. 
 
Den aktuelle praksisen gjør det litt uviktig hvem som blir valgt som medlem og vara, men ved 
selve valget kan forskjellen på en medlemsplass og en vara fremstå som viktigere. Komiteen ser 
det som mer konsistent å ha en valgordning i tråd med praksis og der alle som blir valgt får 
status som medlem. 
 
Sårbarheten ved en slik ordning blir at komiteen lettere får et oppmøte som ikke er fulltallig. 
Dette gir likevel ikke en svekkelse som forventes å utfordre kraften eller det formelle grunnlaget 
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til valgkomiteen når de endelige forslagene skal ferdigstilles. Det foreslås derfor at valgkomiteen 
for fremtiden består av leder, nestleder og 5 medlemmer.  
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 9 første ledd endres slik:  

«Leder, nestleder og , 53 medlemmer og 2 vara-medlemmer til 
valgkomitéen». 
 
Lover for Norsk psykologforening § 4 sjette ledd bokstav g) punkt 7 endres 
slik: «Valgkomiteen har leder, nestleder og , 3 5 medlemmer og 2 vara-
medlemmer som velges for landsmøteperioden.» 

 
 
Sak nr 3 – Rette opp feil fra Landsmøtet 2016 – Lokalavdelingens mulighet til å opptre utad på 
vegne av foreningen i lokale saker 
 
Lover for Norsk psykologforening § 11 punkt 5 lyder i dag slik: «Lokalavdelingene kan ikke 
representere Psykologforeningen utad, og kan ikke pådra Psykologforeningen økonomisk 
ansvar» 
 
På landsmøtet i 2016 ble Normalvedtektene for lokalavdelingene endret slik at lokalavdelingene 
kan opptre på vegne av foreningen i lokale saker. Før Landsmøtet 2016 forutsatte dette fullmakt 
fra SST.  
 
Nåværende normalvedtekter for lokalavdelingene § 1 siste ledd lyder slik: «Lokalavdelingen 
arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de vedtak som er fattet 
av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Sentralstyret skal holdes orientert om 
avdelingens virksomhet. Lokalavdelingen kan opptre utad på vegne av Psykologforeningen i 
lokale saker» 
 
Bakgrunnen for endringen var at den tidligere formuleringer innebar en lite hensiktsmessig 
måte å fordele arbeidet mellom sentralstyret og lokalavdelingene på. I mange tilfeller er det 
uansett 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.  
Normalvedtektene § 1 sjette ledd første punktum.  
 
I forberedelsene til landsmøtet 2016 falt tilsvarende endring i lover for Norsk psykologforening 
ut. For at det skal være samsvar mellom lovene og vedtektene for lokalavdelingene, må Lover 
for Norsk psykologforening § 11 punkt 5 endres.  
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Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 2 11 punkt 5 endres slik: 
«Lokalavdelingene kan ikke representere Psykologforeningen utad i lokale 
saker, og kan ikke pådra Psykologforeningen økonomisk ansvar» 

 
 
Sak nr 4 - Formalitetsfeil i § 2  
 
Ved gjennomgang av lover for Norsk psykologforeningen er det funnet en formalitetsfeil i lovens 
§ 2 punkt 2. Her vises det i dag til Lov om Helsepersonell av 16.juni 2000. Dato for loven er feil. 
Det fremsettes derfor endring på dette punkt. Punktet innebærer ingen innholdsmessige 
endringer.  
 
Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 2 punkt 2 endres slik:  

«Den som har fått autorisasjon eller lisens som psykolog etter Lov om 
Helsepersonell av 16.juni 2000 2.juli 1999 nr. 64 kan opptas som medlem. 
Den som ikke lenger er autorisert pga alder, sykdom eller uførhet kan 
beholde sitt medlemskap».  

 
 
 
 
 



 1 

 

  
SST sak 59/19 

LM-sak 22 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh  
 
Dato: 10.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Endring av Normalvedtektene for lokalavdelingene og Endringer i Lover for 

Norsk psykologforening som følge av dette.  
 
 
På ledersamlingen i februar ble det foreslått av SST/AU revisjon av normalvedtekter for 
lokalavdelinger. Det ble nedfelt en arbeidsgruppe bestående av lederne av lokalavdelingene i 
Hordaland, Oslo, Vest-Agder, Nordland og Telemark. Troms skulle være med, men trakk seg. 
Studentpolitisk utvalg har også gitt innspill til endringer. 
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret ber arbeidsgruppen å legge de reviderte  

normalvedtektene frem for Landsmøtet. 
 

  
Det anbefales å ha utkast til reviderte normalvedtekter fra arbeidsgruppen tilgjengelig ved 
gjennomgang av saksnotatet. Se vedlegg.    
 
Normalvedtektene har eksistert i 32 år. Tanken er at lokalavdelingene skal lage egne lokale 
vedtekter basert på normalvedtektene. Dette er det ingen lokalavdelinger som praktiserer i dag. 
En forholder seg til normalvedtektene som om de var vedtekter. Arbeidsgruppen foreslår derfor 
å endre dette til vedtekter og mener det er i tråd med hvordan det praktiseres i dag. Tiden har 
vist at lokalavdelingene ikke har kjent behovet for lokale vedtekter. Blir denne endringen 
vedtatt, må ordlyden i Lovene for Norsk psykologforening også endres til «vedtekter».  
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Forslag til vedtak:  Overskriften i Normalvedtekter for lokalavdelinger endres slik: 
«NormalvedtekterVedtekter for lokalavdelinger».  

 
Dersom overskriften endres, må også § 1 femte ledd endres slik: 
«Lokalavdelingene bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet 
eventuelle retningslinjer for avdelingens virksomhet innen rammen av 
normalvedtektene».   

 
Forslag til vedtak: Normalvedtektenes § 1 første ledd endres slik: ……………… lLokalavdelinger 

av Norsk psykologforening er opprettet av Landsmøtet i Norsk 
psykologforening ………… jfr. § 11 [1] i Lover for Norsk psykologforening. 

 
Det foreslås at psykologer som bor i en lokalavdelings område og jobber i en annen 
lokalavdelings område, skal få velge å tilhøre lokalavdelingen der en bor uten å måtte sende 
søknad til lokalavdelingen. Det mistenkes fra arbeidsgruppen at dette i dag er blitt en sovende 
bestemmelse og de ser ingen grunn til å skjerpe inn dagens praksis slik at lokalavdelingene skal 
behandle slike søknader. Dette krever også endring i Lovene for Norsk psykologforening § 11 
punkt 1 siste ledd. Se nederst i dokumentet her.  
 
Forslag til vedtak: Det tilføyes et nytt siste punkt i normalvedtektenes § 2 andre ledd slik:  

«Bosted innen lokalavdelingens region kan være utgangspunkt for 
avdelingstilhørighet når: 

• psykologen ikke er yrkesaktiv 
• psykologen er privatpraktiserende uten avtale 
• psykologen er selvstendig næringsdrivende 
• arbeidsstedet ligger i en annen region, men hvor 

eiendomsforholdet vedr. arbeidsstedet er knyttet til den region 
medlemmet bor 

• psykologen ønsker det. I slike tilfeller melder psykologen fra om 
dette til medlemsregisteret». 

 
Arbeidsgruppen ønsker å presisere i normalvedtektene at en av lokalavdelingens oppgaver er å 
drøfte saker av spesiell viktighet med medlemmene, og ikke kun saker som er knyttet til 
sentralstyret og landsmøtet. I dag fremstår det i normalvedtektene som om det bare er saker 
som sentralstyret og landsmøtet jobber med som kan diskuteres med medlemmene.  
 
Forslag til vedtak: Normalvedtektenes § 3 tredje ledd endres og tilføyes slik:  

«Lokalavdelingens styre skal: 
• Bistå medlemmene i lokalavdelingens område med å få 

valgt/organisert tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. 
Der det er nødvendig kan flere lokalavdelinger samarbeide om 
tillitsvalgtstrukturen i innenfor tariffområder. Lokalavdelingens 
styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom 
den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller 
lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver.  
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• Bistå det sentrale lønns- og arbeidsmarkedsarbeidet, tillitsvalgte og 
lokalavdelingens forhandlingsutvalg ved forberedelse og 
gjennomføring av forhandlinger. 

• Ta vare på psykologenes behov for et sosialt fellesskap med 
kolleger og skape et forum for faglige og profesjonspolitiske 
drøftinger. 

• Holde seg á jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til 
å drøfte saker som sentralstyret og landsmøtet i 
Psykologforeningen arbeider med. 

• Drøfte saker av spesiell viktighet med medlemmene 
• Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til 

å drøfte saker som sentralstyret og landsmøtet i Norsk 
psykologforening arbeider med.  

• Utrede og forberede prinsipielle sider ved Psykologforeningens 
politikk i forbindelse med saker som skal behandles på landsmøtet. 

• Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor 
sentralstyret og landsmøtet».   

 
Arbeidsgruppen har også sett på § 3 fjerde ledd, og kommet frem til at dette avsnittet kan 
strykes. Det understrekes imidlertid fra Arbeidsgruppen at de mener dette er et viktig punkt og 
arbeid, men det er kilde til forvirring å ha det i normalvedtektene. Det er etablert rutine på at 
sekretariatet i Norsk psykologforeningen ivaretar oppdraget med å informere studentene ved 
psykologstudiets begynnelse om Psykologforeningen og studentmedlemsskap, samt informere 
om Psykologforeningens politikk og tariff i forbindelse med endt studiet.  
 
Forslag til vedtak:  Normalvedtektenes § 3 fjerde ledd strykes slik:  

«Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for 
at studentene ved psykologistudiets begynnelse blir informert om 
Psykologforeningen og studentmedlemskap. Før studentene avslutter 
profesjonsstudiet i psykologi, informeres de om Psykologforeningens 
politikk i forbindelse med jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i den 
fasen.»   

 
 
Arbeidsgruppen ønsker også å fremme forslag om å endre vedtektene i § 4 som omhandler 
årsmøtet. Det ønskes en formulering om at årsmøtet holdes tidlig på året ettersom dette er i 
samsvar med dagens praksis. Mange lokalavdelinger overholder ikke tidsfristen på ti uker som 
står der i dag. Det ønskes også å presisere at lokalavdelingens regnskap skal sendes sentralstyret 
for godkjenning, slik Lovene for norsk psykologforening § 11 punkt 6 sier. Videre fremsettes det 
forslag om språklige endringer.  
 
Forslag til vedtak: Normalvedtektenes § 4 endres slik:  

«Årsmøtet skal holdes årlig, fortrinnsvis innen 10 uker etter 
Psykologforeningens landsmøte og til samme tid de årene det ikke er 
landsmøte og bør holdes tidlig på året. Innkalling skal skjer skriftlig, og 
med minst 8 åtte ukers varsel. 
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Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 
tre uker før årsmøtet holdes. 
 
Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på 
tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet. 
 
Forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv må være styret i hende 
senest én uke før årsmøtet. 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

• Valg av møteleder og referent 
• Styrets årsmelding. 
• Orientering om lokalavdelingens regnskap før det sendes 

sentralstyret for godkjenning.  
• Lokalavdelingens budsjett. 
• Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens medlemmer. 
• Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, 

revisor og valgkomité. 
• Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for 

styreperioden. 
 
Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert 
styremedlem velges separat. Dersom noen krever dette, skal valg på 
styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi skriftlig 
forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer».   

 
Arbeidsgruppen ønsker også å fremme forslag om ny formulering i § 6. Det er laget et forslag 
hvor dagens formulering om forhandlingsutvalg er tatt bort. Ny formulering handler om 
hvordan lokalavdelingen skal koordinere samarbeidet mellom tillitsvalgte, i tillegg til at det er 
lagt inn noen eksempler på hva vi legger i det. Dette er et punkt det var ulike meninger om på 
lederkonferansen. Forslaget innebærer også at ordlyden «forhandlingsutvalg» i 
normalvedtektenes § 1 tredje ledd må strykes. Blir endringen vedtatt, fordrer dette også 
endring i Lovene for Norsk psykologforening § 11 punkt 3 siste punktum. Se nederst i 
dokumentet.  
 
Arbeidsgruppen ønsker, i tråd med studentpolitisk utvalg sine synspunkter, å fremme forslag om 
å tilføye i § 6 andre ledd at det skal være to studentrepresentanter i lokalavdelinger med 
universitet som utdanner psykologer, og at disse velges av studentmedlemmene på 
studiestedet.  
 
Forslag til vedtak:  Normalvedtektenes § 6 endres slik: 

«Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. 
Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av 
styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og 
kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å 
ivareta lokalavdelingens oppgaver.  
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Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer, skal ha to 
representanter for studentene i styret. 
 
Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta oppgaver som 
forhandlinger, profesjonspolitikk m.v. Styrets medlemmer fungerer 
fortrinnsvin som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og 
styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og ressurser.  
 
Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et forhandlingsutvalg 
bestående av representant(er) for styret, og eventuelt av representanter 
for hovedtillitsvalgte innen de ulike tariffområdene i lokalavdelingens 
område. Styret skal koordinere samarbeidet mellom tillitsvalgte i 
lokalavdelingens område. Eksempler på hvordan dette gjøres er ved å 
holde oversikt over lokale hovedtillitsvalgte, holde møter for tillitsvalgte, 
dersom nødvendig bistå med gjennomføring av valg av tillitsvalgt og ved 
behov koordinere deltakelse på foreningens tariffkonferanser.  
 
Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. 
Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og 
ressurser. 
 
Styret sørger for at avdelingens funksjoner utføres i henhold til dens 
vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammen av 
formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre 
informasjon til lokalavdelingens medlemmer. Det sender årsmelding, 
regnskap, budsjett, organisasjonsplan og navn på tillitsmedlemmer til 
sentralstyret. 
 
Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres 
referat/protokoll ved forhandlinger, medlemsmøter og årsmøter. Alle 
referater skal innsendes til Psykologforeningen sentralt».  
 

Dersom dette vedtas, må normalvedtektenes § 1 tredje ledd endres slik: 
Forslag til vedtak: Lokalavdelingens organer er: Styre, forhandlingsutvalg, eventuelle andre 

faste utvalg, valgkomité, årsmøte og medlemsmøte».  
 
Etter innspill fra SPU og basert på bestående praksis, forslås følgende endring knyttet til valg av 
studentrepresentanter:  
 
Forslag til vedtak:  Normalvedtektenes § 7 tilføyes et siste ledd slik: 
   Studentrepresentanter velges av studentmedlemmene på studiestedet.  
 
Arbeidsgruppen ønsker også å foreta endring i § 8 punkt A første ledd ved å stryke ordlyden 
«fagpolitiske», da det virker avgrensende i forhold til hva en kan drøfte på møtene.  
 
Forslag til vedtak: Normalvedtektenes § 8 punkt A første ledd endres slik: 
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«Styret innkaller til det nødvendige antall medlemsmøter slik at 
medlemmene får anledning til å drøfte og ta stilling til sentrale fagpolitiske 
saker i foreningen».  

 
Arbeidsgruppen har også ønsket å stryke § 10 knyttet til muligheten for vedtektsendringer 
ettersom det nå er vedtekter og ikke lenger normalvedtekter som kan fravikes. Det innebærer 
at dagens § 11 må endres til § 10, ingen innholdsmessige endringer må til i så måte.  
 
Forslag til vedtak: Normalvedtektenes § 10 styrkes slik: 

Endringer i lokalavdelingens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 
flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før 
årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. 
Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av 
Psykologforeningens sentralstyre. 
 
Dagens normalvedtekter § 11 endres til § 10 om forslaget blir vedtatt.   

 
Endringer i Lover for Norsk psykologforening som følge av endringer i Normalvedtektene: 
 
De to første forslagene til vedtak under er naturlige endringer når normalvedtektene endres, 
slik at de blir i samsvar.  
 
Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 11 punkt 1 siste ledd strykes: 

«Etter søknad kan styret i den lokalavdeling en etter dette har tilhørighet  
til, samtykke i at et medlem knyttes til en annen lokalavdeling».  
 
Lover for Norsk psykologforening § 11 punkt 3 siste punktum endres slik:  
«Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et Forhandlingsutvalg 
bestående av representant(er) for styret, og eventuelt av representanter 
for hovedtillitsvalgte innen de ulike tariffområdene i lokalavdelingens 
område». Styret skal koordinere samarbeidet mellom tillitsvalgte i 
lokalavdelingens område.  

 
I lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 2 fremkommer det at medlemmer som ønsker 
saker tatt opp på dagsorden for landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin fylkesavdeling. 
Dette henger igjen fra gammelt av da lokalavdeling het fylkesavdeling. Ordlyden bør derfor 
endres til «fylkesavdeling». 
 
Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 2 endres slik: 

«Ordinært landsmøte avholdes hver tredje år innen utgangen av 
november måned etter en innkalling fra sentralstyret med et varsel på 
minst 18 uker. Med innkallingen skal valgkomitéens forslag til 
sentralstyret og faste tillitsverv vedlegges. Medlemmer som ønsker saker 
tatt opp på dagsorden for landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin 
fylkesavdeling lokalavdeling. Saker kan også fremmes gjennom 
sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må med sakspapirer 
være sentralstyret i hende innen 14 uker før landsmøtet og fremmes for 
alle medlemmer 8 uker før landsmøtet».  



 7 

 
Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 1 bør nå også endres. Ordlyden «fylke» samsvarer 
ikke lenger med virkeligheten, da dette benevnes «lokalavdeling».  
 
Forslag til vedtak: Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 1 endres slik: 

«Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste 
myndighet. Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis 
gjennom sin lokalavdeling med 3 delegater fast for hvert fylke hver 
avdeling. Studentene er delegater valgt av studentene etter § 13, samt én 
student i delegasjonen til Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Utover dette 
fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt 100, forholdsvis 
etter fylkets lokalavdelingens medlemstall. Antall delegater fra fylkene 
avdelingene baseres på medlemstallet pr 31.12 året før. Minst 1/3 av 
hvert fylkes avdelings delegater må velges blant lokalavdelingens styrer. 
Disse utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av 
Psykologforeningen. Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har 
stemmerett ved valg av representantene til styret/landsmøtet som ikke er 
forbeholdt studenter. Studentmedlemmer har stemmerett ved valg av 
representantene som er forbeholdt studentene».     

 
 
 
 
 
 



Normalvedtekter Vedtekter for 
lokalavdelinger 
Vedtatt november 1987 med endringer 1989, 1995, 2004, 2013 og 2016.  

  

§ 1. Organisasjon 
……………… lLokalavdelinger av Norsk psykologforening er opprettet av Landsmøtet i Norsk 
psykologforening ………… jfr. § 11 [1] i Lover for Norsk psykologforening. 

Lokalavdelingen er Psykologforeningens lokale organisasjonsledd. Den samordner 
Psykologforeningens foreningsaktivitet og ivaretar medlemmenes medbestemmelse i 
foreningen gjennom valg av delegater til Landsmøtet, og ved at den er høringsinstans i 
forbindelse med utredninger, landsmøteforberedelser m.v. 

Lokalavdelingens organer er: Styre, forhandlingsutvalg, eventuelle andre faste utvalg, 
valgkomité, årsmøte og medlemsmøte.1 

Lokalavdelingen 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. 

Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet eventuelle retningslinjer for 
avdelingens virksomhet innen rammen av normalvedtektene. 

Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de 
vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Sentralstyret skal 
holdes orientert om avdelingens virksomhet. Lokalavdelingen kan opptre utad på vegne av 
Psykologforeningen i lokale saker.  

§ 2. Medlemskap. 
Alle medlemmer av Psykologforeningen som har sitt virke i lokalavdelingens region er 
automatisk medlem av avdelingen. 

Bosted innen lokalavdelingens region kan være utgangspunkt for avdelingstilhørighet når: 
• psykologen ikke er yrkesaktiv 

• psykologen er privatpraktiserende uten avtale 
• psykologen er selvstendig næringsdrivende 

• arbeidsstedet ligger i en annen region, men hvor eiendomsforholdet vedr. 
arbeidsstedet er knyttet til den region medlemmet bor 

• psykologen ønsker det. I slike tilfeller melder psykologen fra om dette til 
medlemsregisteret 2 

§ 3. Formål og oppgaver. 
Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i Psykologforeningens 
lover. Lokalavdelingene utarbeider prioritert handlingsprogram på basis av 
                                                           
1 Fjerne Forhandlingsutvalg siden den er tatt bort senere i teksten 
2 Krever lovendring  

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/vedtekter-og-retningslinjer/normalvedtekter-for-lokalavdelinger#1


Psykologforeningens formålsparagraf, prinsipprogram, handlingsprogram og sentralstyrets 
virksomhetsplan. 

Lokalavdelingens formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes 
arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige 
utvikling og profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen. 

Lokalavdelingens styre skal: 
• Bistå medlemmene i lokalavdelingens område med å få valgt/organisert 

tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der det er nødvendig kan flere 
lokalavdelinger samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor tariffområder. 
Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom 
den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å 
melde fra om dette til arbeidsgiver. 

• Bistå det sentrale lønns- og arbeidsmarkedsarbeidet, tillitsvalgte og lokalavdelingens 
forhandlingsutvalg ved forberedelse og gjennomføring av forhandlinger. 

• Ta vare på psykologenes behov for et sosialt fellesskap med kolleger og skape et forum 
for faglige og profesjonspolitiske drøftinger. 

• Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som 
sentralstyret og landsmøtet i Psykologforeningen arbeider med. 

• Drøfte saker av spesiell viktighet med medlemmene 3 
• Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som 

sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med. 

• Utrede og forberede prinsipielle sider ved Psykologforeningens politikk i forbindelse 
med saker som skal behandles på landsmøtet. 

• Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og 
landsmøtet 

Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for at studentene ved 
psykologistudiets begynnelse blir informert om Psykologforeningen og studentmedlemskap. 
Før studentene avslutter profesjonsstudiet i Psykologi, informeres de om Psykologforeningens 
politikk i forbindelse med jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i den fasen. 

§ 4. Årsmøtet. 
Årsmøtet skal holdes årlig, fortrinnsvis innen 10 uker etter Psykologforeningens landsmøte og 
til samme tid de årene det ikke er landsmøte og bør holdes tidlig på året.4 Innkalling skal skjer 
skriftlig, og med minst 8 åtte ukers varsel. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 tre uker før årsmøtet 
holdes. 

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

Forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv må være styret i hende senest én uke før 
årsmøtet. 

                                                           
3 Er ment som en presisering av at lokalavdelingen kan drøfte saker som ikke nødvendigvis er knyttet til 
sentralstyret eller landsmøtet  
4 Er en oppmykning fra dagens formulering om at det skal holdes ti uker etter landsmøtet.  



Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
• Valg av møteleder og referent. 

• Styrets årsmelding. 

• Orientering om lokalavdelingens regnskap før det sendes sentralstyret for 
godkjenning. 

• Lokalavdelingens budsjett. 

• Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens medlemmer. 
• Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og 

valgkomité. 

• Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden. 
Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges 
separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er 
anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer. 

§ 5 Stemmeregler på årsmøte og medlemsmøter 
Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene til 
styret / landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter. 

Studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene som er forbeholdt 
studentene. 

I øvrige saker har alle medlemmer stemmerett. 

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

Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer, skal ha to representanter for 
studentene i styret. 

Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta oppgaver som forhandlinger, 
profesjonspolitikk m.v. Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. 
Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og ressurser. 

 

Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et forhandlingsutvalg bestående av 
representant(er) for styret, og eventuelt av representanter for hovedtillitsvalgte innen de ulike 
tariffområdene i lokalavdelingens område.Styret skal koordinere samarbeidet mellom 
tillitsvalgte i lokalavdelingens område. Eksempler på hvordan dette gjøres er ved å holde 
oversikt over lokale hovedtillitsvalgte, holde møter for tillitsvalgte, dersom nødvendig bistå 
med gjennomføring av valg av tillitsvalgt og ved behov koordinere deltakelse på foreningens 
tariffkonferanser. 5 

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

                                                           
5 Erstatter Forhandlingsutvalget og her må det også gjøres en lovendring  



Styret sørger for at avdelingens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av 
løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og 
spre informasjon til lokalavdelingens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett, 
organisasjonsplan og navn på tillitsmedlemmer til sentralstyret. 

Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved 
forhandlinger, medlemsmøter og årsmøter. Alle referater skal innsendes til 
Psykologforeningen sentralt. 

§ 7. Valgkomitéen. 
Valgkomitéen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8. 

Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med 
avdelingens styre. 

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

Studentrepresentanter velges av studentmedlemmene på studiestedet.  

§ 8. Medlemsmøter. 

A. Ordinære medlemsmøter. 
Styret innkaller til det nødvendige antall medlemsmøter slik at medlemmene får anledning til 
å drøfte og ta stilling til sentrale fagpolitiske saker 6 i foreningen.  

Vedtak fattes med simpelt flertall, og uttrykker da lokalavdelingens standpunkt i de saker som 
er behandlet. Vedtak kan bare fattes i saker som er nevnt i møteinnkallingen med unntak av 
resolusjonsforslag som kan fremlegges ved møtets begynnelse. 

B. Behandling av landsmøtesaker. 
Før Psykologforeningens landsmøte og etter at saklisten for landsmøtet foreligger, skal det 
holdes ett eller flere medlemsmøter slik at medlemmene kan drøfte og eventuelt ta stilling til 
de saker som skal behandles på landsmøtet. Siste medlemsmøte før landsmøtet innkalles med 
minst 4 ukers varsel. 

I innkallingen inviteres medlemmene til å sende inn sine forslag til landsmøtedelegater. 

Medlemsmøtets vedtak ved behandling av landsmøtesaker er retningsgivende for 
landsmøtedelegatene. 

Den enkelte delegat kan reservere seg i forhold til medlemsmøtets vedtak ved behandling av 
landsmøtesaker. Det forutsettes at reservasjonen er protokollført ved medlemsmøtets 
behandling av saken og at medlemsmøtet er kjent med reservasjonen når delegatene skal 
velges. 

Eventuelle forslag til endringer i tidligere vedtak i forbindelse med behandling av 
landsmøtesaker, må fremmes skriftlig i innkallingen til nytt medlemsmøte. 

§ 9. Valg av delegater til landsmøtet. 

                                                           
6 Har tatt bort fagpolitiske fordi det virket avgrensende i forhold til hva en kan drøfte på møtene 



En valgkomité oppnevnt på lokalavdelingens årsmøte, fremmer forslag på delegater til 
landsmøtet. Valgkomitéens innstilling, samt en oversikt over forslag til delegater innsendt av 
medlemmene, sendes ut til medlemmene senest 2 uker før medlemsmøtet hvor valget skal 
foregå. 

Delegatene velges av lokalavdelingens medlemmer på siste medlemsmøte før landsmøtet og 
etter at landsmøtesakene er drøftet og aktuelle vedtak fattet. Alle foreslåtte kandidater er 
valgbare. Valget skal skje skriftlig dersom en av deltagerne på medlemsmøtet krever det. Det 
er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. 

§ 10. Vedtektsendringer. 
Endringer i lokalavdelingens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle 
medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi 
skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av 
Psykologforeningens sentralstyre. 

§ 1110. Avdelingens oppløsning. 
Lokalavdelingen kan oppløses av landsmøtet i Psykologforeningen. 

  

[1] § 12 i lovene på landsmøtetidspunktet, men grunnet andre lovendringer foretatt av 
landsmøtet blir denne § 11. Det samme gjelder henvisningen i § 3. 
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LM-sak 2 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Rune Frøyland 
 
Saksbehandler: Joakim Solhaug  
 
Dato: 11.09.2019 
 
Saken er tidligere behandlet i sentralstyret 4. juni 2019, sak 44/19.  

 
 
Emne:  Forretningsorden med stemmeregler 
 
 
Sekretariatet utarbeidet på bakgrunn av diskusjonen i SST 4. juni 2019 et forslag til 
stemmeregler som ble sendt på høring til lokalavdelingene 27. juni 2019 med svarfrist 4. 
september 2019. Høringsbrevet følger vedlagt. 
 
Det kom inn høringssvar fra Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Oppland og Oslo. 
Høringssvarene følger vedlagt. 
 
Oppsummert omfatter innspillene følgende forhold: 
 

- Det er ikke uten videre enkelt å forstå stemmereglene, og de bør være så klare at det 
ikke er rom for diskusjon eller misforståelser. 

- Oppland og Oslo mener det bør gjennomføres ny valgomgang i stedet for å avgjøre valg 
ved loddtrekning. 

- Vest-Agder og Oslo har litt ulike kommentarer til valg av varamedlemmer. Oslo er 
opptatt av at alle fire varaer er viktige mtp en representativ sammensetning av 
sentralstyret, og at den foreslåtte ordningen kan få utilsiktede konsekvenser. Det 
foreslås litt ulike ordninger for å ivareta dette. 

 



 2 

Sekretariatet har utifra innspillene laget et revidert forslag til stemmeregler som følger i 
forslaget til Landsmøtet nedenfor.  
 
Vi ser ikke hvordan vi kan gjøre det klarere enn det er formulert, og må bare erkjenne at det 
ikke nødvendigvis er enkelt å forstå alt uten forklaring. Dette må bli møteleders oppgave på 
Landsmøtet, slik at delegatene vet hvordan de skal stemme.  
 
Når det gjelder spørsmålet om loddtrekning skal det mye til at en får en fullstendig 
stemmelikhet, men det betyr også at det ikke kan forventes å ta særlig ekstra tid om en må 
foreta et omvalg før loddtrekning i slike tilfeller. Forslaget er derfor justert i tråd med 
innspillene. Loddtrekning er beholdt som en siste utvei dersom heller ikke omvalg gir avklaring. 
 
I valg av flere poster samtidig vil det da være spørsmål om hele valget skal gjøres om igjen, 
eller bare mellom de to (eller flere) som det står mellom. Det foreslås at omvalg bare gjøres 
mellom de som etter første valgomgang sto likt. 
 
Innvendingene til metode for valg av varaer synes praktisk viktig og relevant. Osloavdelingens 
forslag om å velge hver vararepresentant separat synes å løse dette på beste mulige måte, selv 
om det vil være noe mer tidkrevende.  
 
Det er flere måter dette da kan gjøres på, og det legges frem tre alternativer for SST. 
 
Alternativ 1. 
Valget til hver varaplass gjennomføres på samme måte som valg til øvrige enkeltverv, som 
president osv. Fordelen er at det er enkelt for delegatene å forstå, samtidig som det ivaretar 
hensynet til at den som velges må ha minst halvparten av stemmene bak seg. Ulempen er at 
det kan medføre at en kan måtte gjennomføre opptil tre valgomganger pr varaplass, så det kan 
potensielt bli tidkrevende. 
 
Alternativ 2. 
Valget gjennomføres på samme måte som ved valg til enkeltverv, men for å effektivisere det 
slik at man ikke trenger gjennomføre omvalg om ingen oppnår alminnelig flertall i første 
omgang foreslås at delegatene kan rangere kandidatene i den rekkefølgen de ønsker, og at 
dersom ingen får alminnelig flertall ved førstestemmer ekskluderes den kandidaten som fikk 
færrest stemmer og dennes stemmesedler overføres til neste kandidat på listen. Dette 
fortsetter til en kandidat har oppnådd alminnelig flertall. Fordelen er at det bare blir en 
valgomgang, ulempen er at det kan være vanskeligere for delegatene å forstå 
stemmeordningen. 
 
Alternativ 3. 
Valget gjennomføres med en valgomgang hvor man kun stemmer på en kandidat og den som 
har fått flest stemmer er valgt (simpelt flertall i stedet for alminnelig flertall). Fordelen er at 
dette er enkelt å forstå for delegatene og rask å gjennomføre. Ulempen er at det ikke er gitt at 
den kandidaten som velges er ønsket av over halvparten av delegatene, og at resultatet kunne 
blitt et annet med valg etter alternativ 1 eller 2. Eksempelvis kan vi tenke oss et valg med tre 
kandidater hvor 40 % ønsker kandidat A, mens 30 % ønsker hhv kandidat B eller C. Da blir A 
valgt, selv om det kan hende at de som stemte på B eller C kanskje heller ville ønsket at den 
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andre av B/C hadde blitt valgt fremfor A. Av denne grunn vil det antagelig kunne medføre at 
det vil bli taktiske diskusjoner for å begrense antall kandidater og kanskje press mot kandidater 
for at de skal trekke seg før valget. 
 
Forslaget til forretningsorden er identisk med den som ble vedtatt på landsmøtet i 2016, med 
unntak av stemmereglene. Ny tekst er markert med rød tekst, det som er endret etter 
høringen er markert med blå tekst. I pkt 10.4 er det fremmet tre alternative forslag som SST 
må velge mellom. 
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret fremmer forslag om Forretningsorden med stemmeregler: 
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Landsmøtet i Norsk psykologforening 2019 – 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) 

 
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. 
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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 
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 
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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. Valg gjennomføres for øvrig etter stemmereglene i pkt 10. 

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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10) Stemmeregler 
10.1 Generelle prinsipper 
a. Blanke stemmer eller stemmer som ikke er fullverdige forkastes. En fullverdig 
stemmeseddel inneholder det korrekte antallet stemmer som skal velges og bare stemmer 
på dem som er kandidater. 
b. En kandidat til et leder- eller nestlederverv som ikke blir valgt får anledning til å stille 
til valg som vanlig styremedlem/vara i det samme styret. 
c. Dersom to eller flere har fått like mange stemmer til den samme plassen skal det 
foretas omvalg mellom disse. Dersom det også etter omvalg står likt foretas det 
loddtrekning mellom disse for å avgjøre valget. 
10.2 Valg til enkeltverv (president, visepresidenter mv.) 
Til valg av av enkeltverv kreves alminnelig flertall for å bli valgt. Alminnelig flertall 
betyr minst 50 % av de avgitte, gyldige stemmene. 
Dersom alminnelig flertall ikke oppnås i første valgrunde foretas omvalg og ny telling. 
Det er anledning for kandidater til å trekke seg før omvalget. Hvis det heller ikke i 
omvalget er noen av kandidatene som oppnår alminnelig flertall, blir det foretatt nytt 
omvalg mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i omvalgsrunden. 
10.3 Valg til flere urangerte verv (sentralstyremedlemmer mv.) 
Til valg av flere personer til urangerte verv brukes blokkvalgmetode. En stemmeseddel 
skal da inneholde like mange stemmer som det skal velges personer. Kandidatene blir 
valgt inn ut fra hvem som har oppnådd flest stemmer. 
10.4 Valg til flere rangerte verv (varaer til sentralstyret mv.) 
For valg til flere rangerte verv gjennomføres valget til hver plass separat, altså at man 
først gjennomfører votering for plass nr. 1, så ny votering for plass nr. 2 osv.  
Alternativ 1 
Valget til hver plass gjennomføres som valg til enkeltverv etter pkt 10.2. 
Alternativ 2 
Det kreves alminnelig flertall for å bli valgt. Alminnelig flertall betyr minst 50 % av de 
avgitte, gyldige stemmene. Stemmene avgis som en nummerert rangering av kandidatene 
til den plassen. 
Tellingen av stemmer gjøres på følgende måte: Om ingen oppnår alminnelig flertall i 
første telling ekskluderes den kandidaten som fikk færrest stemmer og dennes 
stemmesedler fordeles på nytt til neste rangerte kandidat på stemmeseddelen, og disse 
legges til de gjenstående kandidatenes stemmetall. Dersom to kandidater står likt på 
laveste stemmetall ekskluderes disse i rekkefølge etter loddtrekning. Dette fortsetter til én 
kandidat har oppnådd alminnelig flertall.  
Alternativ 3 
Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. Simpelt flertall betyr flest av de avgitte 
stemmene, det kreves ikke 50 % av de avgitte stemmene. 
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Vedlegg 1 – høringsbrev 
 

Høring 
 
 
 
Til: Lokalavdelingene 
 
Politisk ansvarlig:  Rune Frøyland 
 
Saksbehandler: Joakim Solhaug 
 
Dato: 27.06.2019  
 
 
 
Emne:  Valgregler for Landsmøtet 2019 
 
 
 
Sentralstyret vedtok 4. juni 2019 i sak 44/19 følgende: 
«Sekretariatet utarbeider forslag til forretningsorden, med stemmeregler for landsmøtet, til 
Sentralstyrets septembermøte. Forslaget sendes på høring med svarfrist primo september.» 
 
Dette notatet gir først en redegjørelse/begrunnelse for forslaget, og deretter selve forslaget til 
valgregler for landsmøtet. 
 
Bakgrunnen for saken er at Psykologforeningen ikke har valgregler nedfelt i lovene, og i 
forretningsordenen for landsmøtene har det tidligere kun stått at det kan kreves skriftlig 
avstemming og at det skal være et tellekorps, ingenting om hvordan voteringen skal 
gjennomføres.  
 
Spørsmålet om hvordan landsmøtet skal forholde seg til valgkomiteens innstilling er ikke berørt 
i notatet. 
 
Svar sendes til joakim@psykologforeningen.no senest 4. september 2019.  
 
Begrunnelse for forslaget 

Generelle prinsipper 
Blanke stemmer eller stemmer som ikke er fullverdige av andre grunner (f.eks. dersom en krever 
at det stemmes på det antall kandidater som skal velges) bør forkastes. Dette fordi en ellers vil 
kunne ende uten at det oppnås alminnelig flertall for noen kandidat. 
 
Det er presedens for at en kandidat til et leder/nestlederverv som ikke blir valgt får spørsmål om 
vedkommende ønsker å stille som ordinært styremedlem i det samme styret. 
 

mailto:joakim@psykologforeningen.no
mailto:joakim@psykologforeningen.no
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En må ha en valgmetode dersom to eller flere har fått like mange stemmer til samme plass, det 
anbefales da loddtrekning mellom disse. 
 
Valg til enkeltposter (president, visepresidenter osv) 
Dersom det i et valg skulle være flere enn to kandidater, trenger vi regler om hvilket flertall som 
kreves. Det bør kreves alminnelig flertall, altså flertall av de avgitte stemmene, for å sikre at den 
som velges faktisk har flertallet bak seg. 
 
Forslaget er å benytte en metode med først et omvalg før man ekskluderer alle kandidater 
unntatt de to som fikk flest stemmer i omvalget. Det gir mulighet til å revurdere stemmegivning 
ut fra resultatet i første valgomgang, og også anledning for kandidater til å trekke seg før 
omvalget. Metoden er enkel å forholde seg til for dem som stemmer og er rask og enkel å telle. 
 
Valg av flere urangerte (sentralstyremedlemmer mv.) 
Sist vi hadde et valg på dette på et landsmøte brukte vi systemet med at man kunne gi stemme til 
like mange kandidater som skulle velges (kalles blokkvalg). Det antas å ha vært praksis også 
tidligere. Da blir de valgt som har fått flest stemmer. 
 
Metoden er enkel og rask å gjennomføre. Valgkomitéens forslag har i utgangspunktet noe større 
sjanse for å gå gjennom, men dette kan enkelt kontres ved at alternativer fremmes som samlede 
lister som en oppfordrer delegatene til å stemme på. 
 
Blokkvalgsmetoden anbefales blant annet på bakgrunn av at sentralstyret forutsettes å være 
representativt sammensatt på mange ulike variabler, og det derfor er viktigere å gi komplette 
forslag (lister) til styret forrang fremfor en mest mulig proporsjonal fordeling ut fra 
landsmøtedelegatenes stemmegivning. 
 
Det anbefales samtidig å kreve komplette stemmesedler med samme antall stemmer som det 
skal velges kandidater til, for å unngå forsøk på taktisk stemmegivning som potensielt kan gi 
uheldige utslag mtp representativitet. 
 
I praksis må en anta at landsmøtet vil gjennomføre et slikt blokkvalg nær sagt som et listevalg, 
ettersom det vil være rasjonelt for dem som ønsker en annen sammensetning enn valgkomiteen å 
fremme sine forslag som en komplett liste. Samtidig blir det likevel opp til den enkelte delegat å 
plukke kandidater fritt blant alle de foreslåtte, så delegatenes frihet innskrenkes ikke.   
 
Valg av flere rangerte (varaer til sentralstyret mv.) 
Varaer må være rangerte for at de skal kunne innkalles etter behov, og må derfor velges med 
rangert rekkefølge. Etter sentralstyrets behandling av sak om valgregler til landsmøtet har det 
kommet opp et nytt moment. For varaplassene var det foreslått at kandidater måtte fremmes som 
komplette lister med varaer, men dette ser vi nå vil kunne bli krevende å få til når det først svært 
kort tid i forveien er klart hvem som blir valgt inn i sentralstyret. Sekretariatet har derfor valgt å 
se etter en valgmetode som er egnet til valg av rangerte plasser. Vi har funnet frem til en 
preferansevalgmetode som bl.a. benyttes til styrevalg ved NTNU, hvor stemmene vektes på en 
bestemt måte, som også gir god proporsjonalitet, samtidig som opptellingen er rimelig rask. 
Sekretariatet anbefaler denne løsningen som den best mulige, samtidig som den er robust også 
for fremtidige landsmøter.  
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Konkret forslag til  
Valgreglement for landsmøtet 
§ 1 Generelle prinsipper 

a. Blanke stemmer eller stemmer som ikke er fullverdige forkastes. En fullverdig 
stemmeseddel inneholder det korrekte antallet stemmer som skal velges og bare stemmer 
på dem som er kandidater. 

b. En kandidat til et leder- eller nestlederverv som ikke blir valgt får anledning til å stille til 
valg som vanlig styremedlem/vara i det samme styret. 

c. Dersom to eller flere har fått like mange stemmer til den samme plassen foretas det 
loddtrekning mellom disse for å avgjøre valget. 

§ 2 Valg til enkeltverv (president, visepresidenter mv.) 
Til valg av av enkeltverv kreves alminnelig flertall for å bli valg. Alminnelig flertall betyr minst 
50 % av de avgitte, gyldige stemmene. 
Dersom alminnelig flertall ikke oppnås i første valgrunde foretas omvalg og ny telling. Det er 
anledning for kandidater til å trekke seg før omvalget. Hvis det heller ikke i omvalget er noen av 
kandidatene som oppnår alminnelig flertall, blir det foretatt nytt omvalg mellom de to 
kandidatene som fikk flest stemmer i omvalgsrunden. 
 
§ 3 Valg til flere urangerte verv (sentralstyremedlemmer mv.) 
Til valg av flere personer til urangerte verv brukes blokkvalgmetode. En stemmeseddel skal da 
inneholde like mange stemmer som det skal velges personer. Kandidatene blir valgt inn ut fra 
hvem som har oppnådd flest stemmer. 
 
§ 4 Valg til flere rangerte verv (varaer til sentralstyret mv.) 
Til valg av flere personer til rangerte verv brukes preferansevalgmetode. En stemmeseddel skal 
inneholde like mange stemmer som det skal velges personer, og stemmene skal være rangert i 
nummerert rekkefølge.  
 
Resultatet avgjøres ved at stemmene vektes på følgende måte: Nr 1 på listen får 1/1 stemme, nr 
2 på listen får 1/3 stemme, nr 3 på listen får 1/5 stemme, nr 4 på listen får 1/7 stemme osv. 
Summen av de vektede stemmetallene avgjør hvem som blir valgt, den som har fått høyest 
stemmetall er på førsteplass osv. 
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Vedlegg 2 - Høringssvar 

1. Rogaland 

Vi i Rogaland lokallag har sett på høringssaken angående valgregler.  

Det kan være hensiktsmessig at dirigenten på landsmøtet har et forslag til hvordan valg 
kan gjennomføres. Imidlertid stiller vi oss spørrende til hvorvidt sentralstyret har 
anledning til å vedta et reglement som skal gjelde for landsmøtet. Slik vi ser det, må det 
være opp til landsmøtet å avgjøre hvordan valg gjennomføres, så lenge dette ikke er 
regulert gjennom lovene.  

mvh 
Elise Constance Fodstad, 
leder Rogaland lokallag 

2. Hordaland 

Svar fra Hordaland lokalavdeling vedrørende høring av «Valgregler for Landsmøtet 2019» 

Vi har lest forslaget og diskutert det i styret. Slik vi forstår forslaget legger en opp til at en 
ved valg av sentralstyre vil gjøre dette i tre trinn: 1) Valg av presidentskap, 2) Valg av 
faste medlemmer av sentralstyret og til sist 3) Valg av vararepresentanter. Dersom dere 
mener at dette er den enkleste måten å telle på, så stoler vi på det. Matematikken var det 
ingen i styret som helt forsto. Hvis vi har forstått forslaget riktig, så er det helt fint for oss. 
Dersom vi ikke har forstått det rett, så mener vi at valgreglene må være tydeligere. Det er 
viktig at valgreglementet er tydelig slik at de ikke oppstår usikkerhet på landsmøtet. 

Med vennlig hilsen 
Bjarte Bruntveit 
Leder Hordaland lokalavdeling 

3. Aust-Agder 

Lokallaget i Aust-Agder har ingen innvendinger eller anmerkninger, og støtter forslaget.  

Med vennlig hilsen  
Espen Odden  
Styremedlem NPF Aust-Agder 

4. Vest-Agder 

Vest-Agder ønsker å kommentere på valg av blokker og vara-meldemmer. Vårt innspilm 
er at hele styret, inkl varamedlemmer velges som en blokk, deretter når de 4 
varamedlemmene er valgt stemmes det over rangeringen av varamedlemmene, enten etter 
foreslått brøk, eller ved enklere å si at den som står som nr 1 får 4 poeng, nr 2 får 3 poeng, 
nr 3 får 2 poeng og nr 4 får 1 poeng.  

Lykke til i diskusjonen. 

Mvh Ann Birgithe 
Vest-Agder 
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5. Oppland 

Godt forslag til reglement! 

Oppland lokallag mener at § 1c burde endres til at det gjennomføra omvalg i stedet for 
loddtrekning. Dette fordi loddtrekning fremstår som litt for tilfeldig. Ellers har vi ingen 
innvendinger. 

Mvh Iver Sørlie Røhr, Oppland lokallag 

6. Oslo  

Oslo lokalavdeling takker for forslag til valgregler for landsmøtet.  

Osloavdelingen vil foretrekke at man ikke går til loddtrekning umiddelbart hvis 
stemmetallet er likt, men at man gjennomfører en ny valgomgang. Å bli valgt inn som 
følge av loddtrekning gir mindre legitimitet. Hvis runde to også ender helt likt, da 
gjennomfører man loddtrekning. 

Osloavdelingen er bekymret for at den foreslåtte ordningen knyttet til valg av varaer kan 
få utilsiktede konsekvenser. Varaeene er med på å sikre at de ulike hensynene ved valg av 
representanter til sentralstyret blir hensyntatt. De kan sikre hensynet til geografisk 
spredning, fagområde, kjønn, alder og lignende. Med den foreslåtte ordningen kan for 
eksempel 4. Vara - som i valgkomiteens forslag sikrer Nord-Norge en plass – lett falle ut 
av listen. 

Osloavdelingen ønsker derfor at man kan se nærmere på en valgordning som ikke bare 
sikrer en rangeringen av vararepresentantene, men som også hensyntar at vara´ene er en 
del av den helhetlige løsningen for sentralstyret. Dette kan muligens løses bedre ved at 
man velger hver vararepresentant separat. Det vil kunne medføre at landsmøtet beholder 
en oversikt over hvorledes de ulike hensynene til representativitet i sentralsstyret blir 
ivaretatt.  

Mvh 
Birgit Aanderaa 
Leder Oslo lokalavdeling 
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SST sak 61/19 

LM-sak 21 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret  
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
Saksbehandler: Bjørnhild Stokvik  
Dato: 02.09.2019 
 
Saken er tidligere behandlet: I sentralstyret 7.2.2019, 4.6.2019 og på lederkonferansen 5-
6.juni 2019  
 
 
Emne:  Forslag om opprettelse av ny spesialitet i klinisk helsepsykologi og 

rehabilitering til landsmøtet  
 
 
Utdanningsavdelingen utarbeidet i samarbeid med fagpolitisk avdeling et høringsdokument 
som ble godkjent i sentralstyrets møte 7. februar 2019. Høringsdokument vedrørende 
opprettelse av ny spesialitet for fagområdene klinisk helsepsykologi og rehabilitering ble 
sendt ut 15. februar med høringsfrist 24. april.  
Høringssvarene ble lagt frem for sentralstyret og lederkonferansen i juni 2019. Se vedlegg. 
Lederkonferansen diskuterte saken, og oppsummering fra diskusjonen er vedlagt. 
 
Det er argumenter både for og imot etablering av en ny spesialitet. Sentralstyret må gjøre en 
vurdering av om det er tid for å foreslå at det opprettes en ny spesialitet på landsmøtet i 
november 2019. Den største utfordringen knyttet til om en slik spesialitet vil være levedyktig, 
er om det opprettes tilstrekkelig med arbeidsplasser som grunnlag for praksis.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Alt. 1.  Sentralstyret fremmer forslag til landsmøtet om at det opprettes en ny spesialitet i 
klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi. Målbeskrivelse med praksiskrav 
utarbeides av nytt fagutvalg etter landsmøtet. 

 
Eller 
 
Alt. 2 Sentralstyret fremmer ikke forslag til landsmøtet om ny spesialitet. 
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Oppsummering av høringsinstanser og lederkonferansen 
 
• Foreligger det et særskilt kunnskapsgrunnlag og spesifikk metodekompetanse for en 

spesialitet i klinisk helsepsykologi og rehabilitering?  
 
 
Skiller behandling av psykiske lidelser hos somatiske pasienter seg fra behandling av andre 
typer pasienter, og er det andre intervensjoner som benyttes for å behandle angst, depresjon, 
søvnproblemer, smerter hos pasienter med somatiske lidelser?  
 
Både i høringssvarene og fra diskusjonen på lederkonferansen fremkommer ulike 
oppfatninger av om det foreligger et eget kunnskapsgrunnlag eller en spesifikk 
metodekompetanse som grunnlag for en spesialitet i klinisk helsepsykologi og rehabilitering. 
På den ene siden argumenteres det med at dette handler om å jobbe i en annen kontekst, at det 
foreligger et eget kunnskapsgrunnlag for å jobbe med somatikk og psyke, og at andre 
spesialiteter ikke ivaretar dette fullt og helt. Psykologer mangler kompetanse om kroniske 
smertetilstander og dette er ikke ivaretatt i profesjonsutdanningen eller i noen av de øvrige 
spesialitetene. Det vises til at klinisk helsepsykologi er et fagfelt hvor psykologisk kunnskap 
og kliniske ferdigheter anvendes i tverrfaglige behandlingstilbud, rehabilitering, palliasjon og 
helsefremming for pasienter med somatisk sykdom, symptomer eller funksjonshemning, eller 
med symptomer som beskrives eller fremstår som somatiske. For å yte god psykisk helsehjelp 
til disse pasientene kreves både psykologisk kunnskap og kunnskap om den somatiske 
lidelsen.  
 
Kompetansen består blant annet av at psykologen kjenner til hva som er de spesifikke 
kjennetegnene på en somatisk sykdom, hvordan symptomene påvirker psyken, og hvordan 
pasienten best kan håndtere symptomene sine så livskvaliteten blir best mulig.  
Leger kan ofte beskrive hva sykdommen gjør med kroppen, hvordan den virker på celler og 
«ser ut», men har lite kompetanse på den psykologiske prosessen som skjer parallelt, eller 
hvordan det er å leve med sykdommen. Psykologer kan mye om psykologiske forhold, 
mestring og håndtering av psykiske symptomer, men kan lite om hvilke symptomer en 
spesifikk somatisk sykdom har. En psykologspesialist i klinisk helse- og 
rehabiliteringspsykologi må dermed kunne både hva som kjennetegner den spesifikke 
somatiske sykdommen, hvilke prosesser som oppstår psykologisk, og hvordan man kan 
håndtere sykdommen.    
 
Diabetes kan være et godt eksempel. I utdanningen har ikke psykologer lært hva som 
kjennetegner insulinmangel og hvordan det kjennes helt konkret på kroppen. Hvis de skal 
hjelpe pasienten med hvordan best håndtere de psykologiske følgene av insulinmangel, må 
psykologen kjenne til de spesifikke sidene ved diabetes som sykdom, og kan deretter 
kombinere denne kunnskapen med psykologisk kunnskap om mestring, mening og 
livskvalitet. Målet med all behandling er at pasienten skal leve så godt som mulig med sin 
somatiske sykdom.  
 
Flere stiller spørsmål ved om det å tilegne seg slik kunnskap krever en spesialitet, om det er 
tilstrekkelig med kompetansen psykologene har fra profesjonsutdanningen eller om det kan 
dekkes av et valgfritt program i klinisk helsepsykologi. Det vises til at det er mye 
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allmennpsykologi i dette fagfeltet, og dermed noe psykologene kan fra før. Videre at fagfeltet 
er dekket i andre spesialiteter, og at det derfor er vanskelig å differensiere klart mot andre 
spesialiteter (nevro, habilitering, samfunn- og allmenn, eldrepsykologi,). Det stilles også 
spørsmål om hvor mange spesialiteter det er mulig å drifte på en hensiktsmessig måte. 
 
• Er det tilstrekkelig med arbeidsplasser tilgjengelig for utvikling av 

handlingskompetanse i en spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi?  
 
Flere er opptatt av om det foreligger nok arbeidsplasser som grunnlag for en spesialitet. Noen 
påpeker at det å etablere en spesialitet kan bidra til å skape arbeidsplasser, mens andre stiller 
spørsmål ved om det ikke er en bedre strategi å «dytte» psykologer inn i somatikken først, for 
deretter å sørge for at det blir rigget et system for gjennomføring av spesialiteten når 
psykologene allerede er på plass. Det er utfordrende å etablere en ny spesialitet når det ikke er 
nok arbeidsplasser tilgjengelig, og man frykter at det etableres en «død spesialitet». Dersom 
en spesialitet i klinisk helsepsykologi og rehabilitering skal bli levedyktig stilles det krav til at 
det etableres flere arbeidsplasser for psykologer i somatikken. Det bør utføres et aktivt 
påvirkningsarbeid for at det etableres flere psykologstillinger på somatiske avdelinger ved 
sykehusene. I tillegg må det vurderes hvilken praksis fra primærhelsetjenesten som kan 
godkjennes til denne spesialiteten. 
 
Det er vanskelig å finne belegg for at etablering av en spesialitet i seg selv bidrar til å skape 
flere arbeidsplasser. På den annen side kan man argumentere for at etablering av en spesialitet 
vil kunne bidra til rekruttering av flere psykologer til somatikken – når arbeidsplassene er 
etablert. Andre viser til at det allerede er mange psykologer i somatikken og at disse må få en 
mulighet til å spesialisere seg. Videre at antall arbeidsplasser også handler om hvordan en 
utformer praksiskravene.  
  
• Er dette en etterspurt kompetanse – av myndigheter, arbeidsgivere og brukere? 
 
Her kan man svare et ubetinget ja. Det er bred enighet om behovet for flere psykologer inn i 
somatikken. Flere nyere styrende og offentlige dokumenter ser psyke og soma i sammenheng, 
med et tverrfag tilbud som inkluderer psykolog.   

• Helsedirektoratets veileder ‘Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker1’ 
(2015) 

• NOU 2017: 16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende 
• Ved behandling av Nasjonal helse-‐ og sykehusplan (2016-‐2019) ble det vedtatt 

at alle barne-‐ og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost 
og poliklinikk skal ha tilknyttet psykologkompetanse. Det drøftes lignende 
formuleringer for voksne og eldre. 

• Vedtak om at alle barne-‐ og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk 
sengepost og poliklinikk skal ha tilknyttet psykologkompetanse  

 
Det er et mål å skape helhetlige tilbud for voksne og eldre i somatikken. Det må legges til 
rette for samtidighet i tilbud og fast tilstedeværelse av psykolog fra enheten/teamet på 
somatiske avdelinger, som kan bidra til reell tverrfaglighet i de somatiske avdelingene.  
 
For psykologer som arbeider i somatikken er det per i dag anledning til å ta et valgfritt 
program i klinisk helsepsykologi.  
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Det er en utbredt forståelse for viktigheten av å få mer psykologisk kompetanse inn i 
somatikken både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Mange sykehus ønsker en 
større integrasjon av psykisk helsevern og somatikk enn det som vi har i dag. Anvendt 
kunnskap om hvordan biologi, psykologi og sosiale forhold påvirker helse vil kunne legge til 
rette for bedre behandlingsløp, bedre etterfølgelse av behandling og bedre oppfølging av 
pårørende. Mange somatiske sykdommer har sine særegne psykologiske utfordringer og økt 
kunnskap om dette i helsetjenesten kan både bidra til bedre egenbehandling og redusere 
risikoen for komplikasjoner. Forebygging og tidlig identifisering av psykiske vansker er 
spesielt viktig i denne gruppen fordi psykiske lidelser kan ha store konsekvenser for den 
somatiske helsen og evnen til god egenbehandling. 
 
En spesialitet kan være viktig for å utvikle rollen som psykologer i somatikken har og 
kommer til å ha i fremtiden, samt at antall psykologer i kommunene øker og det er naturlig at 
disse også til en viss grad jobber opp mot somatikken. En slik spesialitet vil også kunne bidra 
til å skape et større arbeidsmarked for psykologer, gi mulighet til å bidra med psykologfaglig 
kunnskap på nye arenaer, og stimulere til forskning på nye felt. 
 
 
Vedlegg:  

1. Oppsummering fra lederkonferansen 
2. Oversikt høringsinstanser og oppsummering av høringssvar  
3. Høringsdokument med vedlegg 
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Vedlegg 1 

Oppsummering fra lederkonferansen om ny spesialitet 

Innhold 
Referat fra bord 1 (Akershus) .................................................................................................................. 1 

Referat fra bord 2 (Oslo) ......................................................................................................................... 1 

Referat fra bord 3 (Hordaland/Rogaland/Sogn og Fjordane) ................................................................. 2 

Referat fra bord 4 (Oppland/Sør-Trøndelag) .......................................................................................... 3 

Referat fra bord 5 (Aust-Agder/Telemark/Vest-Ader) ............................................................................ 3 

Referat fra bord 6 (Buskerud/Finnmark/Nordland/Troms) .................................................................... 4 

Referat fra bord 7 (Hedmark/Østfold) .................................................................................................... 4 

Referat fra bord 8 (Møre og Romsdal/Nord-Trøndelag/Vestfold) .......................................................... 5 

Referat fra bord 9 (FIP/MRU/TPU/Valgkomiteen/YPU) .......................................................................... 5 

Referat fra bord 10 (AFEK/FER/DigPsyk/FU arbeid/FU barn og unge) .................................................... 6 

Referat fra bord 11 (FU eldre/FU felleselementene/FU psykoterapi/FU rus/FU voksen/FU klinisk 
helsepsykologi) ........................................................................................................................................ 6 

 

 

Spørsmål til diskusjon 

1. Diskuter fordeler og ulemper ved å opprette en ny spesialitet. 

2. Hvordan kan en ny spesialitet avgrenses opp mot eksisterende spesialiteter? 

3. Er det nok arbeidsplasser som grunnlag for en ny spesialitet?  

 

 

Referat fra bord 1 (Akershus) 
 

Det ble diskutert argumentene for og mot ny spesialitet uten at det kom noen klar konklusjon. 
Spørsmål som om det er nok psykologer til å fylle opp et tilbud, er det nok arbeidsplasser, om 
det «stjeler» fra andre spesialiteter, at det er viktig å ha som frivillig program, om det er mulig 
å avgrense.  

Referat fra bord 2 (Oslo) 
 

• Tiden er moden. Nå er det psykologer i somatisk avdeling som ikke har mulighet til å 
spesialisere seg. Og vi vet mye om kunnskapsgrunnlaget. Eksempelvis depresjon ved 
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somatisk sykdom, eller ADHD ved eksempelvis ryggmargskade. Også stor psykisk 
komponent i smerte og her kan vi bidra til å hindre et kronisk forløp. Vedrørende 
arbeidsplasser – så er det et stort potensial. Må parallelt jobbe for å få en finansiering 
av arbeidsplassene så psykologene her ikke må organiseres under psykisk helsevern.  

• I Oslo over 70 psykologer i somatikken. Det viktig å få med klinisk i navnet. En må 
vite hvilken psykolog en får. Fem ganger så kort liggetid ved å ha psykolog på 
lungepost? Ellers er det ingen av våre spesialiteter som har en klar avgrensning. 

• Utvilsomt et behov, men strukturelle problemer - med hensyn til hvor de plasseres og 
hvordan de finansieres. Psykologene må gjøres til en nødvendighet ikke noe som kan 
prioriteres bort. Erfaring med at enheten som lå under psykisk helsevern «krympet», 
mens de som lå under somatisk avdeling vokste. Psykologene må være nær der hvor 
de får inntjening. Må være en del av driften. Når en er organisert under psykisk 
helsevern så er det sub optimalt.  Hva med å kjøre noen piloter? 

• Pårørendearbeid er viktig her - har positiv virkning på forløpet, den støtten pasientene 
opplever og reciliens.  

• Den største gruppen på hjerteavdelingen er pasienter med angst.  
• Er det prematurt? Vi må lage det modent. Det er etterspurt av helse og 

omsorgskomiteen. Og helseministeren er opptatt av den kortere levealder for pasienter 
i psykisk helsevern.  

• Viktig at en kan bruke spesialiteten som vedlikehold. 
 

Referat fra bord 3 (Hordaland/Rogaland/Sogn og Fjordane) 
 
Diskuter fordeler og ulemper ved å opprette en ny spesialitet. 

• Vi har en liten håndfull av spesialiteter som alle tar og en ubetydelig underskog. Få 
som har lyst å «mure seg inn» i et lite fagområde tidlig i karrieren. 

• Det er ikke grunnlag for en ny spesialitet. Psykologer trenger mobilitet. Spesialitet er 
starten på en reise. I voksen, barn, rus er det bredde.  

• Psykosomatiske lidelser øker, smerte kan derfor være viktig med denne nye 
spesialiteten.  

• Arbeidsplasser kan lages ved en sånn spesialitet. (Uenighet om dette.) 
• Det er en jobb å få flere psykologer i somatikken uansett - spesialitet eller ikke. 
• Fordeler er kompetansefordypning. Ulempene er at vi er for få psykologer, for få 

stillinger og for snevert fagområde. 
•  Mye allmennpsykologi inn i dette. Dette kan vi fra før. 

2. Hvordan kan en ny spesialitet avgrenses opp mot eksisterende spesialiteter?  

• Uklart 
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Referat fra bord 4 (Oppland/Sør-Trøndelag) 
 
Fordeler: 

• Vanskelig å være imot. 
• Usikkert om det er et arbeidsmarked for dette. Men viktig at psykologene også er i 

somatikken. Viktig bidragsyter på barneavdelingen og andre avdelinger. Lurt at de er 
inne i systemet, og ikke bare tilgjengelig. «tilgjengelighet» medfører at det stort sett 
avdekkes et behov før de tilkalles.  

• Alle områder i psykologien overlapper. For lite kunnskap om psykologi i somatikken, 
og stort sett leger og sykepleiere som underviser i hvordan leve med sykdom. Mange 
av disse som driver med kognitiv terapi uten at det er psykologer involvert. F.eks. 
fysioterapeuter driver med det, men mangler grunnleggende kunnskaper.  

• Det at det kreves praksis innenfor et bestemt felt kan medføre at det blir synlig hvilket 
behov de dekker, og gjøre at det blir en naturlig del av systemet.  

Ulemper: 

• Kandidatene må ha veiledere. Det trengs arbeidsplasser for at kandidatene skal kunne 
få praksis. 

• Å starte en ny spesialitet for arbeidsplasser som ikke finnes er veldig utfordrende. Men 
det finnes allerede mange som har god kompetanse i deler av feltene. Dreier seg om 
mye normalpsykologi og hvordan håndtere situasjonen. Viktig å se helheten i 
pasientens liv.  

• Viktig at man får godkjent veiledere for dette. Ev. kan man i en periode åpne for å 
bruke leger i kombinasjon med psykolog (slik leger kan ha kombinasjon av 
lege/psykolog).  

• Erfaring med at det i psykisk helsevern nedvurderes hvilke utfordringer somatiske 
sykdommer kan ha, f.eks. kronisk smerte. Viktig at det blir økt fokus på det. 

Annet:  

• Erfaring fra rus-feltet; det å bli spesialitet har gjort noe med oppmerksomheten rundt 
fagområdet og vært positiv. Kunnskapen sprer seg også videre når folk skifter 
stillinger og endrer arbeidssted. 

• Hvis vi ikke har en spesialitet om dette vil det være vanskelig å komme seg inn på 
feltet. Det å opprette en spesialitet skaper oppmerksom.  
 

Referat fra bord 5 (Aust-Agder/Telemark/Vest-Ader) 
•  

Samme diskusjon som da man gjenopprettet eldrepsykologi. Blir den for snever? Får 
man samme problem, at det blir for få som tar spesialiteten og det er få arbeidsplasser 
pr i dag. Det vil være praksis i forhold til somatisk syke og mestring i den 
sammenhengen. 
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• Bivirkninger i forhold til å følge opp pasienter med alvorlig sykdom, både under og 

etter sykdomsløpet når det gjelder psykisk helse. Det er viktig at det finnes psykologer 
som kan dette. Helsepsykologi er et stort tema. Vi trenger spesialister på dette feltet 
også. 

 
• Psykologene bør ha en større plass i sykehusene og i somatikken. Det er et stort behov. 

 
• Forslag om å slå sammen obligatorisk og valgfritt program slik at det blir nok 

deltagere på kurs, da vil det nå 2 grupper kursdeltagere. Da må det være egne krav og 
ekstra samlinger for de som tar det som obligatorisk program. 

 

Referat fra bord 6 (Buskerud/Finnmark/Nordland/Troms) 
 

• Må kunne differensieres klart mot andre spesialiteter. Ellers gir det ikke mening  
• Det kan være nok med et valgfritt program. Andre mener at det valgfrie programmet 

ikke har den tyngden som vil kreves på dette feltet. Dette er et område som bør 
prioriteres.  

• Kan fange opp pasienter som faller mellom DPS og somatiske klinikker, 
smerteklinikker. En må da designe praksiskrav der spesialistene utvikler denne type 
kompetanse.  

• Et stort behov ute i distriktet, der pasienter med fysiske og psykiske lidelser faller 
mellom to stoler. 

• Dersom strenge krav til praksisområder, kan det tale for en ny spesialitet som et eget 
område, men samtidig som det kan være vanskelig å finne disse praksisplassene.  

• Antall arbeidsplasser handler i stor grad om hvordan en utformer praksiskravene. Noe 
av praksis må være på relevante arbeidssteder i spesialisthelsetjenesten.  

• Det er viktig å ha traumekompetanse inn i en slik spesialitet.  
• Generelt: Positiv stemning rundt bord 6 

 
Referat fra bord 7 (Hedmark/Østfold) 
 
Fordeler 

• Ikke sterke meninger for eller imot. 
• Østfold har spurt medlemmer som jobber i ulike poliklinikker, og tilbakemeldingene 

er at de er entusiastisk til denne spesialiteten. Behovet for denne type kompetanse er 
stort, og det kan føre til nye stillinger. 

• Fordel å integrere seg opp mot hvordan sykehuset driftes og hvor psykologi og 
somatikk møtes. 
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• Å tenke somatisk helse er veldig bra, og inntrykk at det ikke er så mye spesialitet 
innenfor dette i psykiatrien eller at dette blir prioritert. 

• Inngå i samarbeid med somatikken, og viktig med en spesialitet når man skal 
samarbeide med andre. 

• Tenker at dette ikke dekkes av den ordinære psykologiutdanningen. 
• Ha en spesialitet som er beredt til dette behovet. 
• Fordel at noen psykologer kan det somatiske, samt å ha denne type kompetanse er 

veldig bra. 
• Kanskje verdt et forsøk med ny spesialisering. 
• Vanskelig å se bakdeler med å opprette denne spesialiteten. 

Ulemper 

• Må utredes nærmere. 
• Flere spesialister som skal administreres og følges opp. 
• Tris om det blir en «død» spesialitet, og ikke nok arbeidsplasser. 
• Kunne man ha startet med et kurs innenfor dette? 

Referat fra bord 8 (Møre og Romsdal/Nord-Trøndelag/Vestfold) 

• Er det nok stillinger? 
• Blir denne spesialiteten for lik de andre? 
• Er det behov for valgfritt program eller er det behov for egen spesialitet? Uklart. 
• Klarer ikke å se behov for mer enn valgfritt program. 
• Trenger vi så mange spesialiteter. 
• (Anders kommentar: Samtalen var på ingen måte konkluderende). 

Referat fra bord 9 (FIP/MRU/TPU/Valgkomiteen/YPU) 
 

• Generelt: Er målet å få flere psykologer inn i somatikken? Skal vi i så fall «dytte» 
psykologer inn i somatikken først, og deretter sørge for at det blir rigget et system for 
gjennomføring av spesialiteten når psykologene allerede er på plass? Hva er realismen 
i dette? Eller er foreningen for defensive? 

• Fordeler: «Comeback» for rehabiliteringsfeltet i spesialistutdanningen. Klinisk 
helsepsykologi kan være vel så relevant for en psykisk syk og aldrende pasientgruppe, 
som for eksempel eldrepsykologi. Kanskje er det mer appellerende å bli spesialist i 
helsepsykologi enn i eldrepsykologi? Verdifull kompetanse som kan komme mange til 
gode  

• Ulemper: Muligheter for å tilrettelegge for praksiskravene på en arbeidsplass er 
kanskje litt begrenset? Noe av kunnskapen dekkes allerede av andre spesialiteter. Har 
vi et system som er rigget for en slik spesialitet? Bedre «å pushe» det valgfrie 
programmet? Spesialiteten kan fort begrense mer enn den åpner, i den forstand at 
fagfeltet er smalt.  
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Referat fra bord 10 (AFEK/FER/DigPsyk/FU arbeid/FU barn og unge) 
 
Fordeler og ulemper 

• FU Barn og ungdom: Ulempe, dette er allerede dekket av de øvrige spesialiseringene. 
Ikke bærekraftig på sikt mtp alle de valgfrie programmene, og heller ikke nok 
arbeidsplasser. Det blir for mange valg, og blir problemer med å rekruttere psykologer 
til den nye spesialiteten. Dette vil svekke de øvrige spesialitetene.  

o FER nesteleder er også av denne oppfatning, trolig blir det for mange valg, og 
lite bærekraftig på sikt. 

o FER leder støtter oppunder dette.  
• Generelt blant de på bordet: redd for at det blir for mange spesialiteter, og at det blir 

lite bærekraftig på sikt.  
 
Hvordan kan en ny spesialitet avgrenses opp mot eksisterende spesialiteter 

• FU Barn og ungdom: Muligens et valgfritt program/tilleggsprogram, men er usikker.  
  

Nok arbeidsplasser som grunnlag for en ny spesialitet? 

• FU barn og ungdom: Nei, ikke nok arbeidsplasser. Kan ikke opprette en spesialitet, og 
satse på flere arbeidsplasser. 

 

Referat fra bord 11 (FU eldre/FU felleselementene/FU psykoterapi/FU 
rus/FU voksen/FU klinisk helsepsykologi) 
 
Arbeidsplasser 

• Marked for å skape arbeidsplasser. Eksempler som ble nevnt spontant: arbeid med 
premature barn og mennesker med kreft. Finnes mange tilsvarende områder der det er 
viktig å ha inn psykologer.  

• Er spesialitet egnet til å skape arbeidsplasser? På hvilke måter vil spesialitet bidra til å 
skape arbeidsplasser? Viktige forutsetninger for etablering av en spesialitet: 

o Arbeidsplasser å fylle 
o Kandidater til spesialiteten 

• Dynamikk: skolerte kandidater og arbeidsplasser – det må gjøres samtidig og gradvis.  
• Hva bidrar til å skape arbeidsplasser? De som har relevant utdanning banker på de 

rette dørene, organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker – offentlige 
dokumenter. Barneavdelinger skal ha psykolog tilknyttet. NOUen støtter etablering av 
spesialitet. Dette handler om offentlige dokumenter (top-down) og buttom-up.  



7 
 

• Relatert til eldrepsykologer. Innspill fra legestanden at psykologer ikke har en 
helhetlig nok tilnærming: vi mangler en del på somatikk og psyke. De andre 
spesialitetene ivaretar ikke dette fullt og helt. Utvikling i feltet: 17 smerteklinikker i 
Norge nå, 14 av dem har psykologer. Ingen spør hva psykologer kan bidra med der 
lenger. Etterspørsel kommer i kjølvannet av at man bygger opp kompetanse innen 
profesjonen.  

• Fordeler og ulemper ved å etablere spesialitet: utvalget har holdt litt tilbake mtp 
grunnlaget for å ha aktuelle deltakere – marked. Tror det er er god timing nå. Det er et 
miljø som er «klart» nå.  

• Dette vil komme pasientene, brukerne til gode. Vi har erfaring med at når man setter 
inn psykologer i kreftbehandling, blir det større etterspørsel basert på brukererfaringer 
og vurdering av nytteverdi. Etablering av spesialitet er et ledd i å få psykologer ut i 
samfunnet. Det er en legitimitet i å ha en spesialitet.  

Konkurranse mellom spesialitetene 

• Ser ikke at spesialiteten vil konkurrere med de andre som er etablert – (uttalelser fra 
fagutvalgslederne for rus og for eldre.   

• Kanskje en fordel med mange spesialiteter. De kan i større grad bidra stimulering av 
fagfeltet samlet sett. Gruppen av psykologer er økt radikalt de siste årene, sånn sett er 
det plass til flere spesialiteter.  

• Markedsanalysen inneholder også en vurdering av antall spesialiteter i foreningen. 
Relatert til eldrespesialiteten – vanskelig å få rekruttert deltakere. Legene har enormt 
utvalg av spesialiteter.  

Tittel på eventuelt ny spesialitet 

Helsepsykologi – hva med begrepet? Gir det mening utad? Helse er et «plussord». Er begrepet 
så innarbeidet at det er ok å bruke det. Sier det folk nok eller hva? Desto tydeligere fagfolk vi 
får i feltet, desto mer tydelig forståelse vil systemene, beslutningstakere og befolkningen ha 
av det. Det er vanskelig for psykologer å få plass i somatikken. Hva skal til for å få en 
avdelingsleder til å prioritere ansettelse av en psykolog.  
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Vedlegg 2 
 

Forslag om opprettelse av ny spesialitet i klinisk helsepsykologi og rehabilitering til 
landsmøtet - oppsummering av høringssvar  
 
Høringsinstanser som har svart 
 
Foretak: 
1. Anestesiavdelingen og Palliativt senter, Helse Stavanger HF  
2. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold  
3. Oslo Universitetssykehus 
4. Avdeling Psykologer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, 

Helse Nord-Trøndelag HF 
5. Høringsuttalelse fra psykologene ved Sunnaas sykehus HF 
6. Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold ved Irmeli Rehell Øistad, 

Fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
7. Vestre Viken ved Eli Årmot, Kst. Direktør kompetanse 
8. Silje Lyngnes Granlund, Psykologspesialist, Klinikktillitsvalg Psykisk helse og rus, 

Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF  
9. Haukeland sykehus Rehabiliteringsklinikken 
10. Akershus Universitetssykehus, avd. kompetanse og utdanning 

Lokalavdelinger: 
1. Rogaland lokalavdeling 
2. Hordaland lokalavdeling 
3. Østfold lokalavdeling 

Fagutvalg: 
1. Fagutvalg for habiliteringspsykologi:  
2. Fagutvalg for samfunns- og allmennpsykologi:  
3. Fagutvalg for eldrepsykologi: 
4. Fagutvalg for barne- og ungdomspsykologi 
5. Fagutvalget i familiepsykologi 
6. Fagutvalg for felleselementene 

Andre: 
1. Helsedirektoratet 
2. Yngre Psykologers utvalg – YPU 
3. Institutt for Aktiv Psykoterapi IAP 
4. Forening for Barnepalliasjon 
5. Diabetesforbundet 
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Høringssvar oppsummert: 
 
1. Foreligger det tilstrekkelig med faktorer som skissert innledningsvis i 

dokumentet som grunnlag for etablering av en ny spesialitet? 
 
Foretakene: 
 
Anestesiavdelingen og Palliativt senter, Helse Stavanger HF 
Ja. Det er også en sannsynlighet for at en psykolog som arbeider med (klinisk) helsepsykologi 
og med en ansettelse med det som funksjon vil kunne tilbys og avhjelpe med annet formål og 
med annen timing og med annen form for samarbeid (resultat) med pasient / pårørende / 
personal enn ved f.eks. psykiatrisk tilsyn på somatisk avdeling. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold: Ja 
 
Oslo Universitetssykehus: Ja 
 
Avdeling Psykologer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Regionalt anser vi at det foreligger tilstrekkelige faktorer for etablering av en ny 
spesialisering, men vi er derimot noe usikker ut fra eget nedslagsfelt grunnet geografisk 
lokalisasjon og spredning.  Det fremkommer enda ikke forslag om eventuelle praksiskrav 
knyttet til spesialisering innen helsepsykologi og rehabilitering og dermed om geografisk 
lokalisasjon vil kunne tilby relevant praksis (spesialisthelsetjeneste/kommunalt) og om det 
lokalt vil finnes arbeidsplasser som gir grunnlag for en slik spesialisering. 
 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold ved Irmeli Rehell Øistad, 
Fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Det har vært en innspillrunde i vår klinikk.  Det har ikke kommet mange kommentarer, slik at 
vi velger kun å gi en helt kort tilbakemelding: Vi er usikre på om det er behov for å opprette 
en ny spesialitet, det bør vurderes om ikke allerede eksisterende spesialiteter dekker behovet i 
tilstrekkelig grad. Om det opprettes en ny spesialitet, bør en eventuell ny spesialitet dekke 
både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Silje Lyngnes Granlund, Psykologspesialist, Klinikktillitsvalg Psykisk helse og rus, 
Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF 
Ja, det framgår tydelig. 
 
Vestre Viken ved Eli Årmot, Kst. Direktør kompetanse 
Faktorene som skisseres i dokumentet er relevante, men omfang og vekting - som vil være 
viktig i forhold til å beslutte etablering av ny spesialitet - blir i mindre grad belyst. Faktor som 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan det med fordel være 
mer fokus på. 
 
Haukeland sykehus Rehabiliteringsklinikken 
Eksisterende tjenestetilbud innen somatisk spesialisert rehabilitering med behov for 
spesialistkompetanse innen klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi: Ulike pasientgrupper 
og deres pårørende som for eksempel nevrologiske lidelser/skader, multitraumer inkl. 
amputasjoner, kreftoverlevere, muskel- og skjelett, CFS/ME, etc. Pr i dag er det for lite 
kapasitet innen klinisk psykologi. Savnes i et helhetlig spesialisert tjenestetilbud for 
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«pasientens helsetjeneste». Nye tjenestetilbud som er under utvikling: Nasjonal 
behandlingstjeneste for brannskade som nå skal inkludere spesialisert rehabilitering ved 
AFMR, HUS. Ambulant virksomhet: ReHabiliteringsklinikken, Haukeland 
universitetssjukehus, planlegger å øke sin ambulante virksomhet ut mot kommuner. Spesialist 
i klinisk helse -og rehabiliteringspsykologi vil bli aktuelt her. Regionale funksjoner: Innen 
Helse Region Vest ønsker man økt samhandling og kompetanseutveksling mellom ulike 
sykehus. Det vil være aktuelt med veiledning og rådgivning i pasientsaker ved overføringer 
mellom ulike sykehus. Nye tjenestesteder kan være knyttet til forskning innen 
rehabiliteringsfeltet (økt satsing på forskningssvake felt). Nye tjenestesteder kan være i 
primærhelsetjenesten hvor det skal utvikles et bredere tilbud innen rehabiliteringsfeltet 
(Opptrappingsplan for Habilitering og Rehabilitering) 
 
Akershus Universitetssykehus, avd. kompetanse og utdanning 
Avdeling voksenhabilitering, Ahus HF imøtekommer en ny spesialitet i klinisk 
helsepsykologi. Spesialitetens pasientgruppe angis å være mennesker som har somatiske 
helseplager eller sykdom, symptomer eller funksjonshemning, eller for pasienter med 
symptomer som beskrives eller fremstår som somatiske. Dette er en pasientgruppe der mange 
kan ha store behov for helsetjenester, gjerne fra flere instanser og både i andrelinje- og 
førstelinjetjenesten. Man ser positivt på at man i enda større grad anerkjenner at somatisk og 
psykisk helse henger sammen. 
 
Høringsuttalelse fra psykologene ved Sunnaas sykehus HF 
Vi mener dette ikke er tilstrekkelig begrunnet. Man trenger å gå opp grenseoppganger med 
flere spesialiteter for å avgjøre om vi trenger en ny spesialitet eller skal beholde 
helsepsykologi som et valgfritt program der rehabilitering inkluderes. 
 
Lokalavdelinger: 
 
Hordaland lokalavdeling:  
Som faglig område er helsepsykologi stort nok til at det rettferdiggjør en spesialistutdannelse. 
Det virker ikke som det burde være vanskelig å fylle spesialistutdannelsen med faglig 
innhold. En slik spesialitet kan også være viktig for å utvikle rollen som psykologer i 
somatikken har og kommer til å ha i fremtiden. Helsepsykologi burde være et mer utbredt felt 
enn det som det er i dag. Det har et stort potensial ettersom det er kompetanse som er 
anvendelig i store deler av helsetjenestene. Mange sykehus ønsker en større integrasjon av 
psykisk helsevern og somatikk enn det som vi har i dag. Anvendt kunnskap om hvordan 
biologi, psykologi og sosiale forhold påvirker helse vil kunne legge til rette for bedre 
behandlingsløp, bedre etterfølgelse av behandling og bedre oppfølging av pårørende. Antallet 
psykologer øker i kommunene og det er naturlig at disse også til en viss grad jobber opp mot 
somatikken. Utfordringen er at det lyses ut og lages for få stillinger der en eksplisitt etterspør 
kompetanse i helsepsykologi. Det er neppe slik at en opprettelse av en spesialitet i seg selv 
øker etterspørselen etter psykologer innen dette området. Innenfor rehabilitering er det i dag 
mange psykologer som har tatt spesialitet i nevropsykologi. Dette er en type kompetanse som 
det fremdeles vil være behov for i dette feltet. En spesialitet i helsepsykologi vil ikke være 
enerådende blant psykologer som jobber i dette feltet. 
 
Rogaland lokalavdeling: 
Psykiatrisk tilsyn blir i dag som regel gjort i en krisesituasjon når folk har en somatisk tilstand 
og samtidig en akutt psykiatrisk tilstand, ofte med spørsmål om tvunget psykisk helsevern. 
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Østfold lokalavdeling: 
Vi har følgende tilføyinger og kommentarer: Vår erfaring er at somatisk helsepersonell 
etterspør psykologisk kunnskap og at veiledning, innspill bl.a. på måter å møte somatisk 
psyke pasienter er verdsatt i tverrfaglige team. Man har god faglig kunnskap, men mangler 
ofte verktøy for å motivere pasienten eller psykologisk forstå̊ hvorfor det kan være vanskelig 
for pasienter å gå fra teori til praksis utfra de råd som de får. Hvordan faglig og psykologisk 
motivere pasienter til å gjennomføre egen rehabilitering? Et tema er pasienter eller pårørende 
er rammet av alvorlig kronisk eller dødelig sykdom. Slik at krisepsykologi og samtaler med 
familier som er rammet, bl.a. hvor barn har alvorlige sykdommer. Det er fortsatt mye 
overlapp mellom denne skissen, og spesialitetene i klinisk voksenpsykologi og spesialiteten i 
barne- og ungdomspsykologi, mht. måter å intervenere på (f.eks. livsfasespesifikke faktorer, 
terapitilnærminger, pårørendearbeid, systemiske intervensjoner osv). Samtidig er det slik at 
sykdom og sykehusinnleggelser, sammen med situasjonelle faktorer, kan påvirke og prege 
pasientene på ulike vis. Kunnskap om ulike sykdommer og lidelser fremstår sentralt i møtet 
med pasientene. Psykologens rolle i forståelsen av pasienten med diffuse somatiske vansker, 
som smertetilstander, fatigue, psykogen epilepsi, og for eksempel funksjonelle lammelser kan 
understrekes mer. Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper synes helt nødvendig, 
eksempelvis for å komme frem til felles forståelse av pasientens symptombilde når det ikke 
foreligger en åpenbar somatisk forklaring. For pasienter med behov for oppfølging av 
psykiske vansker som er følger av en somatisk lidelse, eller der belastning/stress/affektive 
vansker manifesteres som somatiske plager, blir psykologens tilstedeværelse i somatikken 
svært viktig, både i forebyggingsøyemed og for rask oppstart av psykologisk behandling.Vår 
erfaring er at somatoforme og psykogene tilstander blir diagnostisert i somatikken for å så bli 
sendt over til tradisjonell psykiatri med tanke på om det er tradisjonelle psykiske lidelser. 
Psykisk helsevern synes å ta begrenset kunnskaper og prioritering på behandling av 
somatoforme og psykogene lidelser; slik at pasienten faller mellom to stoler. Det er et 
kompetansehull som helsepsykologi med fordel kunne fylle. 
 
Andre: 
 
Helsedirektoratet 
Det er økende kunnskap om og fokus på betydningen av samtidige psykiske utfordringer 
knyttet til somatisk sykdom og behovet for utredning og behandling av somatisk sykdom hos 
pasienter med psykiske lidelser. Helsedirektoratet har spilt inn behovet for en styrking av 
helhetlige og integrerte tjenester i både NCD- strategi, Mestre hele livet, og Nasjonal helse- 
og sykehusplan.  At psykisk og somatisk helse må sees i sammenheng, er en viktig satsing for 
Helsedirektoratet. Flere av faktorene som nevnes innledningsvis i notatet er relevante, og vil 
kunne styrke kunnskapsutvikling og metodekompetanse innen fagområdet, og dekke et 
særskilt behov for psykologtjenester. Mange psykologer jobber i dag innenfor rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. Det har vært en gradvis nedbygging av rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten de siste årene, uten at tilsvarende kapasitet er bygget opp i 
kommunen. Stadig mer av rehabilitering vil imidlertid foregå i kommunene, og det er behov 
for økt tverrfaglig bredde og kompetanse. Helsedirektoratet mener det er positivt at Norsk 
psykologforening jobber for bedre kompetanse, men vi tar ikke stilling til om dette skal gjøres 
gjennom en egen spesialitet eller på andre måter.   
 
Yngre Psykologers utvalg – YPU 
Ja. Vi ønsker imidlertid en ytterligere presisering av hvilket kunnskapsgrunnlag og 
metodekompetanse man tenker seg at spesialiteten skal bygge på, og hvordan dette skal 
komplementere kompetansen man får i allerede eksisterende spesialiteter. 
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Institutt for Aktiv Psykoterapi IAP 
IAP mener det er solid grunnlag for en ny spesialitet. 
 
Forening for Barnepalliasjon 
 
Diabetesforbundet 
Diabetesforbundet mener at en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi både vil kunne møte 
behovet for og øke verdien av psykologisk kompetanse i somatikken. Psykologisk kunnskap 
og kompetanse er etterspurt av brukerne i både forebyggende arbeid og i 
behandlingssammenheng. Vi mener at enkel tilgang på psykologkompetanse i 
diabetesbehandlingen er viktig for god mestring av sykdommen, både ved diabetes type 1 og 
type 2. Psykologiske og psykososiale problemer kan for mange være barrierer for å oppnå 
behandlingsmålene og god egenbehandling. Det siste er særlig sentralt fordi størstedelen av 
diabetesbehandlingen gjøres av brukeren selv og krever mye motivasjon og innsats. 
 
 
2. Bør det opprettes en ny spesialitet for klinisk helsepsykologi og deler av 

rehabiliteringsfeltet? 
 
Foretakene: 
 
Anestesiavdelingen og Palliativt senter, Helse Stavanger HF 
Ja, og det bør formaliseres noen krav til praksis (sted, varighet, type pasienter, type funksjon) 
for å legitimere spesialitet med arbeidserfaring med ulike problemstillinger (som det er gjort 
ved f.eks. klinisk voksen). 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold: Ja 
 
Oslo Universitetssykehus: Ja. Men det er helt avhengig av at det også følger med midler til 
opprettelse av nye stillinger. 
 
Avdeling Psykologer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Vi er usikre og delt; fagfeltet er allerede representert i flere allerede etablerte 
spesialistutdanninger (nevro, habilitering, samfunn- og allmenn) og vi frykter utvanning av 
allerede etablerte spesialiteter. Samtidig ser vi behovet for en slik spisskompetanse innen dette 
fagfeltet men undrer oss på om dette allikevel kan ivaretas med allerede opprettede valgfrie 
program. 
 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold ved Irmeli Rehell Øistad, 
Fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Ikke kommentert utover første spørsmål 
 
Silje Lyngnes Granlund, Psykologspesialist, Klinikktillitsvalg Psykisk helse og rus, 
Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF 
Ja, men vi synes at navnet på spesialitet, virksomhetsområdet og innholdsmessig 
avgrensninger er for vagt håndtert i dokumentet. 
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Vestre Viken ved Eli Årmot, Kst. Direktør kompetanse 
Det synes stor grad av overlapping mellom allerede eksisterende spesialiteter og den aktuelle 
nye spesialiteten i klinisk helsepsykologi (inklusiv deler av rehabiliteringsfeltet). Dette gjelder 
helsepsykologi, nevropsykologi, samfunnspsykologi, eldrepsykologi og generell klinisk 
psykologi. Det er nødvendig å styrke både kunnskap, ferdigheter og kapasitet/tilgjengelighet 
innenfor fagområdene, men det er usikkert om dette best ivaretas gjennom etablering av en ny 
spesialitet eller ved å investere mer ved økt fokus innenfor allerede eksisterende, 
overlappende spesialiteter, videre/etterutdanning og etablering av flere stillinger ved relevante 
somatiske avdelinger. 
 
Haukeland sykehus Rehabiliteringsklinikken 
Ja. Kompetanse innen klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi, som en naturlig del av det 
tverrfaglige pasientnære behandlingstilbudet er etterspurt fra både pasienter, pårørende og fra 
personalet i pasientens team. Dagens tverrfaglige sammensetning av personalet gjenspeiler et 
sterkt fokus på de somatiske aspekter ved tjenesten. Utilstrekkelig kompetanse på 
psykologiske forhold, gjør tjenesten mindre treffsikker i forhold til pasientens 
behandlingsopplegg og samlede effekt av tjenester 
 
Akershus Universitetssykehus, avd. kompetanse og utdanning 
Fra før av eksisterer det en spesialitet i habiliteringspsykologi i regi av Psykologforeningen. 
Man ønsker å gjøre oppmerksom på at beskrivelsen av spesialiteten skaper et noe uklart skille 
mellom helsepsykologi og habiliteringspsykologi, den tid man benytter definisjonen av 
rehabilitering som står i høringsnotatet. Vi som arbeider i feltet opplever at det er lite 
kunnskap om dette skillet, både hos allmennbefolkningen og hos fagfolk og ønsker derfor å 
understreke dette. Vi ser derfor også behovet for en egen spesialitet for helsepsykologi og 
rehabilitering. 
 
Høringsuttalelse fra psykologene ved Sunnaas sykehus HF 
Vi mener det bør nedsettes en arbeidsgruppe som går gjennom innholdet i de ulike 
spesialistprogrammene før spesialiteten i helsepsykologi opprettes. 
 
Lokalavdelinger: 
 
Hordaland lokalavdeling:  
Ja, under tvil. En utfordring ved opprettelse av nye spesialiteter er at de fleste psykologer 
fremdeles vil velge å ta en spesialitet i voksenpsykologi eller barnepsykologi. Mange tenker 
slik at de ikke ønsker å spesialisere seg innen et snevert felt og vil ha muligheten til å velge 
blant et stort utvalg av jobber i karrieren. Da vil mange kunne tenke at det fremstår som 
snevert å velge helsepsykologi som en spesialitet. Det vil da for mange være aktuelt å velge 
seg helsepsykologi som et valgfritt program. Da tilegner en seg en del av kompetansen, 
samtidig som en velger en spesialitet som ikke oppleves som for snever. En forutsetning for å 
kunne drive en slik spesialitet er at kursene kan drives slik at deltakerne kan ta det både som 
fordypningsprogram og som valgfritt program. Dersom en ikke gjøre dette er vi redd for at 
spesialiteten har for lite rekrutteringsgrunnlag og at den er vanskelig å drive. Vi er ikke tjent 
med for mange spesialistutdannelser som er vanskelige å drive. Tilgangen på stillinger som 
med mulighet for relevant praksis er som nevnt avgjørende. I dag finnes det få slike stillinger, 
og en bør utrede hvorvidt det er realistisk å få opprettet nok av dem til å opprette og 
opprettholde en spesialitet. Arbeidsoppgavene må tydeliggjøres, og avgrenses fra andre 
yrkesgrupper som leger og sykepleiere. 
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Rogaland lokalavdeling: 
Hvor mange spesialiteter klarer foreningen å drifte? Gjør vi det for lite fleksibelt å bytte 
fagområdet for våre medlemmer? Fleksibilitet i fagområdet er viktig. Tror kanskje at flere 
tilvalgsområder er en bedre løsning. Det er et stort felt som er for lite ivaretatt ellers. 
Eksisterer nok jobber i dagens helsevesen som berettiger en egen spesialitet innenfor 
området? Det blir også en mer prinsipiell diskusjon av hvor spesialisert en spesialistutdanning 
skal være, eller om det skal være en mer generalisert spesialistutdanning. Et argument for 
opprettelse av ny spesialitet, er at vi ser at feltet rehabilitering ikke er godt dekket i dagens 
spesialistordning. 
 
Østfold lokalavdeling: 
Østfold lokalavdeling støtter opp om initiativet om egen spesialitet som dekker disse 
områdene. Dette er viktig for å bygge opp psykologfaglig kompetanse innen somatiske 
avdelinger og tjenester. 
 
Andre: 
 
Helsedirektoratet 
Ikke kommentert 
 
Yngre Psykologers utvalg – YPU 
Ja. Det er behov for en spesialisering som er naturlig og dekkende for psykologer som jobber 
med somatiske helseplager. En slik spesialitet vil også kunne bidra til å skape et større 
arbeidsmarked for psykologer, gi mulighet til å bidra med psykologfaglig kunnskap på nye 
arenaer, og stimulere til forskning på nye felt. 
 
Institutt for Aktiv Psykoterapi IAP 
Vi mener det bør opprettes en spesialitet som dekker både området klinisk helsepsykologi og 
deler av rehabiliteringsfeltet. 
 
Forening for Barnepalliasjon 
Psykologforeningen vurderer om det bør etableres en spesialitet for fagområdene klinisk 
helsepsykologi, noe som FFB stiller seg 100 % bak. Barnepalliasjon/ palliasjon må bli 
integrert i psykologutdanningen, som en spesialitet eller at spesialitet i helsepsykologi får et 
vesentlig innslag av palliasjon. Psykolog er også en selvfølgelig profesjon i det palliative 
arbeidet og teamene. 
 
Diabetesforbundet 
Diabetesforbundet, med støtte fra forbundets faggruppe i diabetespsykologi, mener det er et 
behov for psykologer som har spesialisert kompetanse i å kunne ivareta pasienter med 
kombinert psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Mange somatiske sykdommer har sine 
særegne psykologiske utfordringer og økt kunnskap om dette i helsetjenesten kan både bidra 
til bedre egenbehandling og redusere risikoen for komplikasjoner. Forebygging og tidlig 
identifisering av psykiske vansker er spesielt viktig i denne gruppen fordi psykiske lidelser 
kan ha store konsekvenser for den somatiske helsen og evnen til god egenbehandling. 
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3. Hvilken funksjon og virkeområde bør spesialiteten ha – bør den innrettes mot 
både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

 
Foretakene: 
 
Anestesiavdelingen og Palliativt senter, Helse Stavanger HF 
Vanskelig å si, men det er å erfare at det kan være/er behov for psykolog på somatiske 
spesialiserte tjenester, og det kan være viktig å ha med seg at det for pasienten vil kunne være 
annerledes å møte en psykolog som vet litt om utfordringer rundt den aktuelle behandling, 
som vet dette fordi den er en del av teamet (kjennskap til medisinske prosedyrer, ulike 
preparater, spesifikke utfordringer rundt enkelte diagnoser osv.). For mitt vedkommende kan 
jeg si at det er en fordel å fungere i spesialist-tjenesten, og ha/delta i samarbeid med 
kommunale tjenester (overføring til hjemmesykepleie, nettverksmøter, møter med fastleger, 
formuleringer rundt behov ved fysioterapi f.eks. i hjem, utarbeidelse av IP osv.) 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold:  
Spesialiteten bør innrettes mot både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
 
Oslo Universitetssykehus:  
Det er ett stort udekket behov for psykologer innen spesialisthelsetjenesten så den bør absolutt 
dekke både primær og spesialisthelsetjenesten. Avdeling for barn og unges psykiske helse på 
sykehus i Barne- og ungdomsklinikken i OUS arbeider innen dette spesifikke fagfeltet og ser 
et klart grunnlag for etablering av en spesialitet i klinisk helsepsykologi. De har skrevet ett 
utfyllende høringssvar som legges ved i sin helhet. Se vedlegg.   
 
Avdeling Psykologer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Begge deler, slik vi anser at de andre spesialistutdanningene også angår. 
 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold ved Irmeli Rehell Øistad, 
Fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Ikke kommentert utover første spørsmål 
 
Silje Lyngnes Granlund, Psykologspesialist, Klinikktillitsvalg Psykisk helse og rus, 
Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF 
Ja, absolutt på begge nivåer og i ulike sektorer. 
 
Vestre Viken ved Eli Årmot, Kst. Direktør kompetanse 
Kompetansen det legges opp til i ny spesialitet vil være viktig for både spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten. 
 
Haukeland sykehus Rehabiliteringsklinikken 
Funksjon og virkeområde bør være rettet mot både spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. Grunngivning er at pasientforløpene går på tvers av nivåene. Det er 
behov for psykologisk kompetanse både i forbindelse med ny-oppstått sykdom/skade, og når 
det gjelder å leve med somatiske helseplager over tid, der sykdomsbyrden representerer en 
vedvarende belastning både for pasient og pårørende. Tilgang til denne tjenesten vil 
representere en kvalitetsforbedring av det totale offentlige helsetilbudet. 
 
Akershus Universitetssykehus, avd. kompetanse og utdanning 
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Man ser at man skiller mellom helsepsykologi og klinisk helsepsykologi, der førstnevnte 
gjelder forskning på forebyggende helsearbeid. Slik sett virker det som om klinisk 
helsepsykologi er et fag som først og fremst omhandler spesialisthelsetjenesten, med pasienter 
som allerede har en somatisk og evt. også en psykisk lidelse. Man kan imidlertid se behovet 
for slik kompetanse også i førstelinje tjenesten. Videre ønsker man å understreke at dersom 
spesialiteten skal velges av psykologer som ikke allerede er spesialister innen et annet 
fagområde, så må man sikre at det finnes stillinger som godkjennes som praksis. Det 
etterlyses derfor en grundig avklaring av hvilke typer arbeidssteder som vil godkjennes som 
praksis. 
 
Høringsuttalelse fra psykologene ved Sunnaas sykehus HF 
Her må helsepolitiske mål sees i forhold til de øvrige spesialiteter i NPF. Prinsipielt er det best 
om en spesialitet er anvendbar i stillinger på ulike nivåer i helsetjenesten. 
 
Lokalavdelinger: 
 
Hordaland lokalavdeling:  
En slik spesialitet må innrettes mot både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
Ofte vil psykologer i spesialisthelsetjenesten ønske at det finnes kommunale tilbud som 
pasientene vil kunne benytte seg av, og etter samhandlingsreformen får kommunen 
oppfølgingsansvar for tiltakende komplekse problemstillinger tidligere i forløpet. Tverrfaglige 
behandlingsteam brukes ofte i kommunen, og en psykolog med særskilt kompetanse på 
biopsykososiale mekanismer vil kunne være med på å kvalitetssikre arbeidet som gjøres. En 
spesialitet som favner både kommune- og spesialisthelsetjenesten vil kunne medvirke til et 
helsevesen med mer smidige overganger mellom tilbudene pasientene får på de ulike 
områdene. Bedre overgang, oversikt og forutsigbarhet i overgangen mellom tjenestene er noe 
som etterspørres av både brukere og pårørende. 
 
Rogaland lokalavdeling: 
Både og, begge virkeområder vurderes som viktige. 
 
Østfold lokalavdeling: 
Spesialiteten bør være relevant for primærhelsetjenesten i tillegg til spesialisthelsetjenesten. 
Både forebyggende og psykologiske behandling der hvor det er blitt somatisk sykdom. Norsk 
helsepolitisk strukturmodell bygger jo nettopp på både spesialisthelsetjeneste og 
primærhelsetjeneste, hvor kommunens ansvar er blitt øket. Så er det folkehelseperspektivet. 
Og sist, men ikke minst, psykologforeningens egen satsning på forebygging og kommune. 
 
Andre: 
 
Helsedirektoratet 
Ikke kommentert 
 
Yngre Psykologers utvalg – YPU 
Vi mener at spesialiteten kan dekke funksjoner og virkeområder som er relevant for både 
primær- og spesialisthelsetjenesten, slik som forebygging, systemarbeid, veiledning av annet 
helsepersonell, behandling og rehabilitering. Spesialiteten i helsepsykologi bør derfor 
innrettes på en slik måte at den svarer til behovet i arbeidsmarkedet på tvers av primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 



10 
 

 
Institutt for Aktiv Psykoterapi IAP 
Spesialiteten bør være bred nok til å dekke behov for kompetanse både i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Forening for Barnepalliasjon 
Ikke kommentert 
 
Diabetesforbundet 
Spesialiteten bør rettes inn mot både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det bør 
være psykologer i diabetesteamene på sykehusene for de som behandles for diabetes type 1 og 
på tilsvarende somatiske avdelinger for andre sykdomsgrupper. De nasjonale 
behandlingsretningslinjene for diabetes løfter også frem behovet for psykologkompetanse i 
behandlingen av diabetes på sykehus, men det er stor variasjon i hvordan dette praktiseres i 
dag. 
 
4. Hva bør en ny spesialitet hete? Bør klinisk være med? 
 
Foretakene: 
 
Anestesiavdelingen og Palliativt senter, Helse Stavanger HF 
Jeg er ikke fortrolig med tanken om å kalle det helse- og rehabiliteringspsykologi (men – 
hvorfor ikke?) Ordet klinisk peker på funksjon og krav til praksis ut over faglig basis (etter 
hva jeg forstår), klinisk må derfor være med (c=ja). 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold:  
Navnet Spesialitet i klinisk helsepsykologi er enkelt og tilstrekkelig dekkende. Klinisk bør 
være med. 
 
Oslo Universitetssykehus:  
Ikke behov for å ha med «klinisk», men viktig at det nye navnet omfatter både helse- og 
rehabiliteringspsykologi da det er ett stort behov for psykologer rehabiliteringsfeltet. 
 
Avdeling Psykologer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Vi støtter forslag om at ordet «Klinisk» bør være med i tittelen for å differensiere mellom 
spesialistutdanning for psykologer og masterstudiet i Helsepsykologi. Tittel bør også 
inneholde begge fagområdene: Klinisk Helse- og Rehabiliteringspsykologi. 
 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold ved Irmeli Rehell Øistad, 
Fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Ikke kommentert utover første spørsmål 
 
Silje Lyngnes Granlund, Psykologspesialist, Klinikktillitsvalg Psykisk helse og rus, 
Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF 
Spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi. Vi mener denne (b) er mest dekkende 
og ivaretar både tradisjon og plasser utviklingen av psykologprofesjonen, spesialiseringsfelter 
og fagfeltet mer generelt i mainstream utvikling. Se for eksempel til Danmark der de nylig har 
opprettet en ny kandidatutdanning (profesjonsstudiet i psykologi) innen klinisk 
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Rehabiliteringspsykologi og handikap psykologi: 
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/psykologi/specialiseringer/handicap-og-
rehabiliteringspsykologi. Vi ser eller ikke noe stort poeng i at «klinisk» skal inngå i navnet på 
spesialiteten og foreslår nytt navn: Spesialitet i helse- og rehabiliteringspsykologi, evt. noe 
bedre «spesialitet i rehabiliterings- og helsepsykologi» 
Vi registrerer at høringsnotatet er svært utfyllende på sin definisjon av «helsepsykologi» som 
fagområdet, mens området «rehabiliteringspsykologi» står uten nevneverdig forsøk på 
avgrensing. At man velger å heller trekke på helsedirektoratets definisjon av rehabilitering 
som virksomhet mer generelt, og avgrenser spesialiteten til å dekke «deler av 
rehabiliteringsfeltet» blir noe på siden i denne sammenheng. Rehabiliteringspsykologien vil 
kunne ha relevans på hele rehabiliteringsfeltet. APAs definisjon kan med fordel tas inn (her i 
dansk oversettelse); «Rehabiliteringspsykologi er et specialområde inden for psykologien, 
som fokuserer på studiet og anvendelsen af psykologisk viden og kompetencer i relation til 
personer med et handicap eller med kroniske sygdomme. Formålet er at fremme sundhed og 
velvære, uafhængighed og valg samt funktionsevner og social deltagelse i løbet af personens 
liv.» 
 
Vestre Viken ved Eli Årmot, Kst. Direktør kompetanse 
Klinisk helsepsykologi bør være med i navnet dersom det etableres en ny spesialitet. 
«Klinisk» for å skille fra «generell» helsepsykologi. 
 
Haukeland sykehus Rehabiliteringsklinikken 
Man bør velge b) Spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi. Det vil være 
strategisk viktig å ha med begrepet rehabilitering i spesialiteten. Det vil dessuten være en 
viktig markør for anvendelsesområdet og bidra til å styrke fagfeltet rehabilitering. Det er en 
oppfatning at begrepet klinisk skal være med fordi det skal indikere at tjenesten skal være 
praksis-nær, og tilbys i den aktuelle situasjonen hvor behandling/rehabiliteringstjenester 
utøves. «Klinisk» vil også markere skille mot folkehelseperspektivet og forebyggende 
virksomhet. 
 
Akershus Universitetssykehus, avd. kompetanse og utdanning 
Vi har ingen klare anbefalinger vedrørende navn på ny spesialitet. 
 
Høringsuttalelse fra psykologene ved Sunnaas sykehus HF 
Spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi, gitt at rehabiliteringspsykologer blir 
likeverdige partnere i utforming av det faglige innholdet. 
 
Lokalavdelinger: 
 
Hordaland lokalavdeling:  
Spesialiteten bør hete «spesialitet i helsepsykologi» for å unngå innsnevring og tydeliggjøre 
både den kliniske og den helsefremmende dimensjonen i feltet. Argumentene for å ta med 
klinisk i tittelen er forståelige i seg selv, men mye av de samme resonnementene kunne en ha 
valgt når det gjelder de andre spesialitetene. «Klinisk voksenpsykologi» og «klinisk 
barnepsykologi» er for eksempel snevrere områder enn «voksenpsykologi» og 
«barnepsykologi». Et argument for å ta med “klinisk” i navnet kunne imidlertid være å 
tydeliggjøre behandlerrollen inn mot oppretting av stillinger i spesialisthelsetjenesten, hvor 
det kan bli viktig å tydeliggjøre sin egen relevans.  Den bør ikke ha med «Rehabilitering» i 
navnet ettersom dette gjør at spesialiteten fremstår som mye snevrere enn den egentlig er, i 
tillegg til at man risikerer en sammenblanding med nevropsykologispesialiteten. 
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Rogaland lokalavdeling: 
Styret har ingen sterke meninger om navn på spesialiteten 
 
Østfold lokalavdeling: 
Etter vår oppfatning vår oppfatning bør navnet på spesialiteten begrense seg til 
helsepsykologi, slik at det blir en ensartet struktur for alle spesialitetene. Temaet om begrepet 
«klinisk» har jo vært debattert tidligere under revisjoner av andre spesialiteter hvor det for 
samtlige spesialiteter er ikke benyttes. Rehabiliteringsbegrepet er svært vidt og spenner fra 
rehabilitering av rusavhengige, schizofrene og til trafikkskadde. Psykologforeningen har fra 
før dårlig erfaring med å bruke rehabilitering som spesifikk for spesialitet. Vår oppfatning er 
derfor at rehabilitering ikke brukes som navn. Skulle det av politiske eller 
kommunikasjonsmessige grunner være behov for å kommunisere rehabiliteringsperspektivet 
kan det kommuniseres på annen måte enn å ta det inn i navnet. 
 
Andre: 
 
Helsedirektoratet 
Ikke kommentert 
 
Yngre Psykologers utvalg – YPU 
Spesialiteten i Helsepsykologi 
 
Institutt for Aktiv Psykoterapi IAP 
Spesialiteten bør hete klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi. Klinisk bør være med for å 
synliggjøre kompetansen som denne spesialiteten innehar. 
 
Forening for Barnepalliasjon 
Ikke kommentert 
 
Diabetesforbundet 
Diabetesforbundet mener at en ny spesialitet bør hete klinisk helsepsykologi, ikke bare 
helsepsykologi. Det kan være nyttig å skille mellom helsepsykologi, som er et mye bredere 
felt, og klinisk helsepsykologi som skal være en brobygger mellom somatikk og psykiatri. 
Klinisk bær være med. 
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Innspill om ny spesialitet i klinisk helsepsykologi fra fagutvalgene 
 
Fagutvalg for habiliteringspsykologi:  
Utvalget imøtekommer en ny spesialitet i klinisk helsepsykologi men mener det er uheldig 
hvis beskrivelsen av spesialiteten skaper et uklart skille mellom helsepsykologi og 
habiliteringspsykologi, ref. definisjonen av habilitering som benyttes i høringsnotatet.  
Utvalget opplever imidlertid at det er behov for både klinisk helsepsykologi og 
habiliteringskompetanse i den kliniske hverdagen 
 
Fagutvalg for samfunns- og allmennpsykologi:  
Utvalget har ingen konkrete innspill utover at de er positive til ny spesialitet i klinisk 
helsepsykologi  
 
Fagutvalg for eldrepsykologi: 
Utvalget uttrykker ved flere anledninger bekymring for eldrepsykologenes rolle i fremtiden.  
De opplever ofte at pasientgrupper blir satt opp mot hverandre, hvor prioriteringsveilederen 
ikke taler til de eldres fordel. De er også bekymret for «profesjonskamper» mellom ulike 
fagfelt/spesialiteter, hvor klinisk helsepsykologi og eldrepsykologi nevnes som eksempel.  
 
Fagutvalg for barne- og ungdomspsykologi 
Diskusjon: Blir tjenestene for fragmenterte? Er dette nødvendig gitt den eksisterende 
spesialiststrukturen? Dette vil føre til at det blir færre barne- og ungdoms spesialister. Det 
valgfrie programmet kan dekke dette behovet. Konklusjon: Utvalget er enig i at Klinisk 
helsepsykologi ikke bør bli en ny spesialitet.  
 
Fagutvalget i familiepsykologi 
FU familie er i utgangspunktet positive og forstår behovet for å bruke begrepet «klinisk» i en 
somatisk kontekst, selv om dette bryter med den måten spesialiteter nå er benevnt. Men, 
dersom poenget er å snevre inn begrepet «helsepsykologi» bør det arbeides med å finne et 
navn som er nærmere opp til det som er det faktiske arbeidsområdet (spontant eksempel; 
«somatisk helsepsykologi»). «Klinisk» gir assosiasjoner og forventninger om samtaleterapi, 
og at det kan snevre inn arbeidsoppgaver til fremtidige psykologer i somatiske sykehus og 
rehabilitering. 
 
Fagutvalg for felleselementene 
Utvalget er positive til opprettelsen av ny spesialitet i klinisk helsepsykologi. Det er et stort 
fagområde i amerikansk og engelskpsykologi. Det er skrevet mange lærebøker i klinisk 
helsepsykologi så kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er gode fagmiljøer i Norge rundt smerte, 
søvn, mindfullness, hypnose og andre fagområder som kan gå innunder klinisk helsepsykologi 
- begrepet.  
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Forslag til endring i reglement for spesialistutdanningen: Opprettelse av 
ny spesialitet? 
 
Psykologforeningen vurderer om det bør etableres en spesialitet for fagområdene 
klinisk helsepsykologi og relevante deler av fagområdet rehabilitering. Vi inviterer 
derfor til denne høringsrunden. 
 
Landsmøtet i 2013 vedtok å opprette en kombinert spesialitet som skulle favne både 
habilitering- og rehabiliteringspsykologi. Etter råd fra et fagutvalg bestående av 
representanter fra habilitering- og rehabiliteringsfeltet ble vedtaket ikke effektuert. 
Landsmøtet i 2016 vedtok så å endre spesialiteten i habilitering og rehabilitering til 
en spesialitet i habiliteringspsykologi. Helsedirektoratet har etterlyst en 
tydeliggjøring av hvordan fagområdet rehabilitering dekkes i spesialistutdanningen. 
Psykologforeningen har opplyste om at fagområdet rehabilitering blant annet skulle 
ivaretas og ses i sammenheng med fagområdet klinisk helsepsykologi. 
 
Dekning av fagområdet klinisk helsepsykologi i spesialistutdanningen i 
dag 
 
Sentralstyret vedtok i sitt møte 22. september 2015 å opprette et valgfritt program i 
klinisk helsepsykologi. Psykologforeningen har gjennomført 2 valgfrie program fra 
februar 2017 med 42 deltakere til sammen, hvorav halvparten tok programmet som 
del av annen spesialitet og halvparten var psykologspesialister som tok det som 
vedlikehold. Det er i tillegg organisert tre konferanser i klinisk helsepsykologi i 2015, 
2016 og 2018. Rehabilitering som fagområde er ikke dekket i dagens 
spesialistutdanning. 
 
Grunnlag for en spesialitet 
 
Det kan være flere faktorer som ligger til grunn for etablering av en spesialitet. En 
spesialitet forutsetter at det eksisterer et særskilt kunnskapsgrunnlag og spesifikke 
metodekompetanser på et fagområde.  
 
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. 
 
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 
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systematisere egne erfaringer og evaluere egen praksis. Dette forutsetter at det er 
tilgang på praksisplasser relevant for spesialiteten.  
 
Klinisk helsepsykologi og rehabilitering 
 
Klinisk helsepsykologi er et fagfelt hvor psykologisk kunnskap og kliniske ferdigheter 
anvendes i behandlingstilbud, rehabilitering, palliasjon og helsefremming for 
pasienter med somatiske helseplager eller sykdom, symptomer eller 
funksjonshemning, eller for pasienter med symptomer som beskrives eller fremstår 
som somatiske. Pasientens pårørende er også en viktig målgruppe, både som deltager 
i hjelpetilbudet eller ut fra deres egne behov for å bli ivaretatt.  
 
Mens helsepsykologi er et bredt fagfelt som dekker folkehelse, livsstil og forebygging, 
retter klinisk helsepsykologi seg spesielt mot hvordan bruk av psykologisk kunnskap 
kan gi et bedre helsetilbud for pasienten.  
 
Klinisk helsepsykologi bygger på en biopsykososial tilnærming. Pasientens evne til å 
mestre det å leve med en somatisk helseplage eller sykdom, hvilken støtte man får fra 
pårørende og hvilken erfaring man har fra tidligere har betydning for både sykdom og 
psykiske reaksjoner på sykdommen. I en helhetlig behandlingstilnærming sees disse 
faktorene i sammenheng. En slik forståelse gir utgangspunkt for kliniske 
helsepsykologiske tiltak rettet både mot individet og systemer rundt pasienten. 

Klinisk helsepsykologi representerer et område som er relevant for mange 
rehabiliteringsprosesser mennesker med skader og somatiske sykdommer skal 
igjennom. Jfr. definisjonen av rehabilitering. «Habilitering og rehabilitering skal ta 
utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og 
rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, 
bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og 
bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, 
kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, 
sosialt og i samfunnet."  
 
Kunnskap om samvirket mellom fysisk og psykisk helse viser hvilket potensial som 
ligger i å satse på intervensjoner som hensyn tar dette: Å leve med en somatisk 
helseplage eller sykdom innebærer mange problemer og påkjenninger. Eksempelvis 
er det en overhyppighet av psykiske vansker hos personer med langvarige somatiske 
plager. Nesten hver tredje med en langtids somatisk sykdom har psykiske 
helseproblemer og nesten halvparten av de med psykiske helseproblemer har en 
langtids somatisk sykdom. Og opptil 90% av barn innlagt på sykehus rapporterer om 
en skremmende opplevelse. Jo flere belastninger i barndommen, jo flere negative 
utfall innenfor helse og livskvalitet senere. 
 
Helsedirektoratets retningslinjer ‘Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved 
psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer’ IS-2642 stadfester at «Psykiske 
lidelser, somatiske sykdommer og problematisk bruk av rusmidler henger sammen og 
bør behandles under ett.» Når vi vet at forventet levealder er 15–20 år kortere for 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer 
sammenlignet med befolkningen for øvrig viser dette oss at tiltak er nødvendige. 
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Årsakene til forkortet levealder er sammensatte, men forsinket oppdagelse og 
behandling samt mangel på tilpasning av det somatiske helsetilbudet er spesielt 
relevante i denne sammenhengen. Psykologisk kompetanse på somatiske avdelinger 
kan bidra til de tilpasninger denne pasientgruppen trenger for å kunne motta og 
nyttiggjøre seg nødvendig helsehjelp. 
 
 
Behov for arbeidsplasser som grunnlag for en spesialitet 
 
Etablering og realisering av en spesialitet krever arbeidsplasser. En spesialitet i 
klinisk helsepsykologi og rehabilitering må knyttes opp mot arenaer hvor det er 
behov for denne kompetansen. 
 
Relevante forhold knyttet til behovet for psykologkompetanse i somatikken  
 

• Samtidig psykiske og somatiske vansker forsterker hverandre gjensidig og 
medfører økte kostnader for samfunnet og betydelige lidelser for den enkelte. 

• Det er et økende behov for psykologer med spisskompetanse på psykologiske 
metoder tilpasset pasienter med somatiske plager – både i tilknytning til 
primær- og spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteområder 1 

• Kompetansen etterspørres fra nasjonale helsemyndigheter 
• Bruker- og profesjonsforeninger etterspør et tydeligere biopsykososialt 

perspektiv i helsetjenestetilbudet 2 
 
Psykologforeningen har i innspill til nasjonal helse- og sykehusplan påpekt hvordan 
psykologisk kompetanse kan bidra til et bedre og mer effektivt behandlingstilbud for 
pasienter i somatikken. Det er vist til en rekke nasjonale føringer som påpeker 
behovet for tverrfaglig kompetanse, inkludert psykologkompetanse i somatikken. Se 
vedlagte notat med Psykologforeningens innspill. 
 
Etablering av spesialitet 
 
En spesialitet som skal dekke klinisk helsepsykologi og deler av rehabiliteringsfeltet 
krever en grenseoppgang mot flere fagfelt. Rehabiliteringsfeltet er i seg selv 
omfattende og deler av dette feltet hører naturlig inn under nevropsykologi. Klinisk 
helsepsykologi representerer et område som overlapper med eller har 
berøringspunkter til flere andre fagområder, bl.a. nevropsykologi, arbeidspsykologi, 
eldrepsykologi, samfunn-/allmennpsykologi og habiliteringspsykologi. En ny 
spesialitet vil måtte være komplementerende til øvrige spesialiteter. Klinisk 
nevropsykologi som spesialitet har åpenbart stor relevans for rehabilitering, men 
rehabiliteringspsykologien for øvrig kan integreres med klinisk helsepsykologi i en 
felles spesialitet. Hvordan dette skal ivaretas vil bli vurdert i forbindelse med 
utarbeidelse av målbeskrivelse for en ny spesialitet. 
 
Psykologforeningen ber om tilbakemelding på om det bør opprettes en spesialitet for 
å ivareta klinisk helsepsykologi og deler av rehabiliteringsfeltet.  
 
                                                 
1 Eksempler er frisklivssentraler, i NAV-systemet, på rehabiliteringsinstitusjoner, ved helsestasjoner og 
i kommunale palliative team, i tannhelsetjenesten, på sykehjem og på somatiske spesialavdelinger. 
2 Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken 
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Psykologforeningens fagutvalg bes spesielt om å kommentere på spørsmål 4. 
 
Vi ber om tilbakemelding på følgende problemstillinger: 
 

1. Foreligger det tilstrekkelig med faktorer som skissert innledningsvis i 
dokumentet som grunnlag for etablering av en ny spesialitet?  

2. Bør det opprettes en egen spesialitet for å dekke fagområdene klinisk 
helsepsykologi og deler av rehabiliteringsfeltet? 

3. Hvilken funksjon og virkeområde bør spesialiteten ha – bør den innrettes mot 
både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten? 

4. En ny spesialitet skal ivareta klinisk helsepsykologi og deler av 
rehabiliteringsfeltet. En problemstilling er derfor om dette bør gjenspeiles i 
navnet på spesialiteten. Hva bør en eventuell ny spesialitet hete: 

a. Spesialitet i klinisk helsepsykologi? 
b. Spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi? 
c. Bør «klinisk» være med i tittel når det ikke brukes i noen av de øvrige 

spesialitetene? Eller er det særskilt viktig å ha med begrepet klinisk 
helsepsykologi for å markere et skille i forhold til helsepsykologi? 

 
Vi ber om at tilbakemelding på endringer i spesialistreglementet er oss i hende senest 
24. april 2019. 
 
Høringssvar sendes til Bjørnhild Stokvik, utdanningssjef, Norsk Psykologforening. 
 
bjornhild@psykologforeningen.no 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Heidi Tessand     Bjørnhild Stokvik 
 
Visepresident     Utdanningssjef  
Norsk Psykologforening    Norsk Psykologforening 
 
Vedlegg: Psykologforeningens innspill til nasjonal helse- og sykehusplan om 
psykologisk kompetanse i somatikken. 

mailto:bjornhild@psykologforeningen.no
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Til:	  

-‐ Helse-‐	  og	  omsorgsdepartementet	  

	  

	  

Oslo,	  17.	  Januar	  2019	  
Ref.:	  20/19/AFJ/ph	  

Hvordan  psykologisk  kompetanse  kan  bidra  til  et  bedre  og  mer  effektivt  
behandlingstilbud  for  pasienter  i  somatikken  

Anbefalinger  for  fremtidens  helsetjenester  
1. For	  å	  oppnå	  helhetlige,	  tverrfaglige	  helsetjenestetilbud	  må	  det	  rutinemessig	  vurderes	  inkludering	  

av	  psykologkompetanse	  og	  ansettelse	  av	  psykolog	  i	  tjenestetilbud	  til	  personer	  med	  somatisk	  
sykdom.	  

2. Vedtaket	  om	  at	  alle	  barne-‐	  og	  ungdomsmedisinske	  avdelinger	  knyttet	  til	  somatisk	  sengepost	  og	  
poliklinikk	  skal	  ha	  tilknyttet	  psykologkompetanse	  må	  følges	  opp	  videre.	  	  

3. For	  å	  oppnå	  helhetlige	  tilbud	  for	  voksne	  og	  eldre	  i	  somatikken	  bør	  det	  som	  minimum	  opprettes	  
et	  team	  eller	  enhet	  ved	  alle	  sykehus	  ut	  fra	  et	  bio-‐psykososialt	  perspektiv.	  Det	  må	  legges	  til	  rette	  
for	  samtidighet	  i	  tilbud	  og	  fast	  tilstedeværelse	  av	  psykolog	  fra	  enheten/teamet	  på	  somatiske	  
avdelinger,	  som	  kan	  bidra	  til	  reell	  tverrfaglighet	  i	  de	  somatiske	  avdelingene.	  Personer	  fra	  
teamet/enheten	  kan	  veilede,	  delta	  i	  tverrfaglige	  møter	  og	  hvis	  ressurser	  gi	  tilbud	  til	  
enkeltpasienter,	  deres	  nære	  eller	  etterlatte,	  slik	  at	  den	  psykiske	  tilstanden	  til	  somatiske	  pasienter	  
i	  spesialisthelsetjenesten	  følges	  opp	  i	  somatiske	  avdelinger.	  

4. Behovet	  for	  psykologiske	  intervensjoner	  i	  de	  somatiske	  pakkeforløpene	  bør	  vurderes.	  

Klinisk	  helsepsykologi	  er	  et	  fagfelt	  hvor	  psykologisk	  kunnskap	  og	  kliniske	  ferdigheter	  anvendes	  i	  
tverrfaglige	  behandlingstilbud,	  rehabilitering,	  palliasjon	  og	  helsefremming	  for	  pasienter	  med	  
somatisk	  sykdom,	  symptomer	  eller	  funksjonshemning,	  eller	  med	  symptomer	  som	  beskrives	  eller	  
fremstår	  som	  somatiske.	  

Mens	  helsepsykologi	  er	  et	  bredt	  fagfelt	  som	  dekker	  folkehelse,	  livsstil	  og	  forebygging,	  retter	  klinisk	  
helsepsykologi	  seg	  spesielt	  mot	  hvordan	  bruk	  av	  psykologisk	  kunnskap	  kan	  gi	  et	  bedre	  helsetilbud	  for	  
pasienten.	  Pasientens	  pårørende	  er	  også	  en	  viktig	  målgruppe,	  både	  som	  medhjelper	  i	  hjelpetilbudet	  
og	  ut	  fra	  deres	  egne	  behov	  for	  å	  bli	  ivaretatt.	  

Nasjonale  føringer  
Flere	  nyere	  styrende	  og	  offentlige	  dokumenter	  ser	  psyke	  og	  soma	  i	  sammenheng,	  med	  et	  tverrfag	  
tilbud	  som	  inkluderer	  psykolog.	  	  
• Helsedirektoratets	  veileder	  ‘Organisering	  og	  drift	  av	  tverrfaglige	  smerteklinikker1’	  (2015)	  	  
• NOU	  2017:	  16	  På	  liv	  og	  død	  —	  Palliasjon	  til	  alvorlig	  syke	  og	  døende2	  	  
• Ved	  behandling	  av	  Nasjonal	  helse-‐	  og	  sykehusplan	  (2016-‐2019)	  ble	  det	  vedtatt	  at	  alle	  barne-‐	  og	  

ungdomsmedisinske	  avdelinger	  knyttet	  til	  somatisk	  sengepost	  og	  poliklinikk	  skal	  ha	  tilknyttet	  
psykologkompetanse3.	  Det	  drøftes	  lignende	  formuleringer	  for	  voksne	  og	  eldre.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/873/Veileder-‐Organisering-‐og-‐drift-‐av-‐tverrfaglige-‐smerteklinikker-‐IS-‐
2190.pdf	  
2	  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-‐2017-‐16/id2582548/	  
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• Nasjonale	  retningslinjer	  for	  diagnostisering	  og	  behandling	  av	  voksne	  med	  depresjon	  i	  primær-‐	  og	  
spesialisthelsetjenesten	  (2009)	  anbefaler	  rutinemessig	  kartlegging	  («screening»)	  for	  lidelser	  og	  
tilstander	  som	  øker	  risikoen	  for	  at	  pasienten	  utvikler	  depresjon	  hos	  som	  personer	  med	  somatiske	  
lidelser	  som	  medfører	  funksjonstap.4	  

• Oppdragsdokument	  for	  2015	  til	  de	  regionale	  helseforetakene:	  «Det	  skal	  være	  etablert	  rutiner	  
som	  sikrer	  at	  pasienter	  innen	  psykisk	  helsevern	  og	  tverrfaglig	  spesialisert	  rusbehandling	  får	  
behandling	  for	  somatiske	  lidelser	  og	  tilsvarende	  at	  pasienter	  som	  behandles	  for	  somatiske	  lidelser	  
også	  får	  tilbud	  om	  behandling	  for	  psykiske	  lidelser	  og/eller	  rusproblemer.»	  

• Også	  nyere	  veiledere	  med	  primærhelsetjenester	  som	  målgruppe	  legger	  til	  grunn	  et	  bio-‐
psykososialt	  perspektiv5.	  

Utfordringsbilde  
Samtidig	  psykiske	  og	  somatiske	  vansker	  forsterker	  hverandre	  gjensidig,	  noe	  som	  påfører	  økte	  
kostnader	  for	  samfunnet	  og	  betydelige	  lidelser	  for	  den	  enkelte.	  

Psykiske	  og	  fysiske	  helseutfordringer	  opptrer	  ofte	  samtidig	  og	  påvirker	  hverandre.	  Nesten	  hver	  tredje	  
med	  en	  langtids	  somatisk	  sykdom	  har	  psykiske	  helseproblemer	  og	  nesten	  halvparten	  av	  de	  med	  
psykiske	  helseproblemer	  har	  en	  langtids	  somatisk	  sykdom.	  Har	  du	  tre	  eller	  flere	  langtids	  somatiske	  
sykdommer	  øker	  sannsynligheten	  for	  å	  få	  depresjon	  opp	  mot	  syv	  ganger.	  	  

Psykisk	  og	  fysisk	  helse	  virker	  sammen.	  Angstsymptomer	  predikerer	  hjerte-‐	  og	  karsykdommer	  11	  år	  
senere.	  Depresjon	  er	  en	  risikofaktor	  for	  å	  utvikle	  hjertesykdom	  og	  demens.	  Dette	  har	  store	  
økonomiske	  konsekvenser.	  Har	  du	  astma	  og	  samtidig	  angst	  eller	  depresjon	  kan	  
behandlingskostnadene	  for	  astma	  øke	  med	  langt	  over	  100	  prosent.	  

Samvirket	  påvirker	  behandling.	  Det	  er	  vanskeligere	  å	  komme	  seg	  etter	  hjerteinfarkt	  hvis	  du	  også	  har	  
depresjon.	  Er	  du	  redd	  for	  sprøytestikk	  er	  det	  vanskelig	  å	  sette	  insulin	  dersom	  du	  har	  diabetes	  type	  1	  
eller	  2.	  Har	  du	  ADHD,	  vil	  det	  kunne	  være	  vanskeligere	  å	  opprettholde	  nye	  rutiner	  for	  å	  følge	  opp	  
behandling,	  medisinering	  og	  forebyggende	  adferd.	  

Samvirket	  er	  relatert	  til	  tidlig	  død.	  Depresjon	  øker	  dødeligheten	  for	  de	  store	  sykdomsgruppene	  –	  
kreft,	  hjerte	  kar	  lidelser	  og	  infeksjonssykdommer.	  	  

Forventet	  levealder	  er	  15–20	  år	  kortere	  for	  mennesker	  med	  alvorlige	  psykiske	  lidelser	  og/eller	  
rusmiddelproblemer	  sammenlignet	  med	  befolkningen	  for	  øvrig.	  I	  tillegg	  til	  økt	  forekomst	  av	  unaturlig	  
død	  i	  gruppen,	  kan	  overdødeligheten	  i	  stor	  grad	  tilskrives	  somatiske	  sykdommer.	  	  

Opptil	  90%	  av	  barn	  innlagt	  på	  sykehus	  rapporterer	  om	  en	  skremmende	  opplevelse.	  Jo	  flere	  
belastninger	  i	  barndommen,	  jo	  flere	  negative	  utfall	  innenfor	  helse	  og	  livskvalitet	  senere.	  

Fordeler  ved  å  inkludere  psykologer  som  kjernekompetanse  i  somatiske  
avdelinger  
Det	  gir	  bedre	  behandling	  og	  er	  økonomisk	  lønnsomt	  
Psykiske	  forhold	  må	  ses	  i	  sammenheng	  med	  forløp/utvikling	  og	  dødelighet	  av	  en	  rekke	  somatiske	  
sykdommer	  (hjerteplager,	  diabetes,	  langvarige	  smerter,	  osv.).	  Gjennom	  ivaretakelse	  av	  psykologiske	  
forhold	  kan	  man	  bidra	  til	  å	  øke	  compliance	  ved	  kroniske	  sykdommer,	  redusere	  dødelighet	  ved	  
inngrep	  og	  lidelser,	  forebygge	  unødige	  inngrep	  (ryggoperasjoner,	  unødvendige	  sykehusinnleggelser)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/hod.pdf	  s.	  284	  
4	  https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/217/Nasjonale-‐retningslinjer-‐for-‐diagnostisering-‐og-‐behandling-‐av-‐voksne-‐
med-‐depresjon-‐IS-‐1561.pdf	  
5https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.p
df	  
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og	  konsultasjoner,	  forebygge	  utvikling	  av	  unødvendige	  smerter	  og	  bidra	  til	  raskere	  tilheling	  etter	  
operasjoner.	  Slike	  tiltak	  kan	  bety	  store	  innsparinger6.	  	  
	  
Mestring	  av	  somatisk	  sykdom	  hos	  pasienter	  og	  deres	  pårørende	  eller	  etterlatte	  kan	  bidra	  til	  økt	  
livskvalitet	  samt	  til	  å	  opprettholde	  deltagelse	  i	  skole,	  arbeid	  og	  andre	  aktiviteter	  og	  slik	  forebygge	  
utenforskap.	  Psykologiske	  intervensjoner	  kan	  forebygge	  at	  normale	  psykiske	  reaksjoner	  på	  de	  
belastninger	  somatisk	  sykdom	  gir,	  utvikler	  seg	  til	  noe	  mer	  alvorlig.	  
	  
Tverrfaglig	  innsats	  og	  god	  ressursutnyttelse	  	  
Gjennom	  å	  inkludere	  psykologisk	  kompetanse	  i	  et	  tverrfaglig	  team	  vil	  de	  ressursene	  som	  allerede	  
brukes	  bli	  utnyttet	  bedre.	  Ett	  eksempel	  er	  at	  man	  ved	  arbeid	  med	  frykt	  for	  behandling	  (gjennom	  
tilpassede	  tiltak	  og	  informasjon)	  kan	  øke	  etterlevelse	  og	  gjøre	  det	  lettere	  å	  gjennomføre	  ulike	  
prosedyrer.	  Man	  vil	  også	  kunne	  nå	  bedre	  ut	  til	  grupper	  som	  pr	  i	  dag	  ikke	  får	  tilstrekkelig	  hjelp,	  for	  
eksempel	  pårørende	  samt	  bidra	  til	  håndtering	  av	  følgetilstander	  ved	  alvorlig	  sykdom,	  for	  eksempel	  
fatigue	  hos	  kreftoverlevere.	  

Hva  kan  psykologer  bidra  med?  
Psykologer	  kan	  bidra	  med	  konsultasjon	  og	  vurderinger,	  som	  veiledere	  og	  behandlere.	  Her	  er	  noen	  
eksempler	  på	  arbeidsoppgaver:	  

• Å	  jobbe	  med	  compliance	  på	  en	  mestringsfokusert	  måte	  samt	  generelt	  arbeide	  mestringsfokusert	  
i	  forhold	  til	  pasient	  eller	  system	  rundt	  (og	  ikke	  bare	  støttende	  og	  ivaretakende).	  

• Vurdere	  pasienten	  med	  tanke	  på	  endringer	  –	  for	  eksempel	  om	  det	  skyldes	  psykologiske	  (f.eks.	  
depresjon),	  somatiske	  (f.eks.	  hjernemetastaser)	  eller	  medisinske	  forhold	  (f.eks.	  overdosering	  pga	  
reduserte	  smerter	  som	  konsekvens	  av	  tumorreduksjon).	  	  

• Avdekke	  ikke	  tidligere	  diagnostiserte	  forhold	  som	  kan	  ha	  betydning	  for	  behandlings-‐
/sykdomsforløp	  (f.eks	  personlighetsproblematikk	  eller	  autismespekterforstyrrelser).	  

• Bidra	  til	  pasient	  og	  pårørendes	  håndtering	  av	  kriser	  knyttet	  til	  sykdomsforløp,	  for	  eksempel	  i	  
forbindelse	  med	  ny	  diagnose	  eller	  ved	  sykdomsutvikling	  mot	  terminalfase	  

• Tiltak	  for	  å	  understøtte	  foreldres,	  søsken	  eller	  barns	  mestring	  av	  livet	  med	  alvorlig	  sykdom	  eller	  
død	  i	  familien.	  Typiske	  tema	  er	  skyldfølelse,	  maktesløshet,	  kommunikasjonsvansker.	  

• Samarbeide	  med,	  støtte	  og	  veilede	  andre	  yrkesgrupper	  med	  hensyn	  til	  deres	  reaksjoner	  i	  møte	  
med	  eksempelvis	  alvorlig	  syke.	  	  

• Terapeutiske	  samtaler	  om	  vanskelige	  tema,	  for	  eksempel	  den	  sykes	  forhold	  til	  barn	  eller	  foreldre,	  
tidligere	  og	  nåværende	  familie,	  parkonflikter,	  depresjon,	  ensomhet	  og	  redsel	  for	  
sykdomsutvikling	  

Det	  finnes	  ytterligere	  informasjon	  på	  vår	  hjemmeside:	  
https://www.psykologforeningen.no/politikk/klinisk-‐helsepsykologi	  	  

Psykologforeningen	  vurderer	  om	  det	  skal	  etableres	  en	  egen	  spesialitet	  i	  klinisk	  helsepsykologi	  som	  
integrerer	  en	  del	  av	  rehabiliteringsfeltet	  og	  forslag	  til	  en	  slik	  spesialitet	  er	  under	  utarbeidelse.	  En	  
egen	  spesialitet	  krever	  at	  det	  finnes	  arbeidsplasser	  sog	  gir	  grunnlag	  for	  en	  slik	  spesialisering.	  
Psykologer	  i	  spesialisering	  har	  i	  dag	  anledning	  til	  å	  ta	  et	  valgfritt	  program	  i	  klinisk	  helsepsykologi	  over	  
1	  år	  som	  en	  del	  av	  andre	  spesialiteter,	  og	  psykologspesialister	  kan	  ta	  det	  som	  vedlikeholdsaktivitet7.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.milliman.com/insight/2018/Potential-‐economic-‐impact-‐of-‐integrated-‐medical-‐behavioral-‐healthcare-‐
Updated-‐projections-‐for-‐2017/	  	  
7	  Vi	  har	  gjennomført	  2	  valgfrie	  program	  fra	  februar	  2017	  med	  42	  deltakere	  til	  sammen,	  hvorav	  halvparten	  tok	  programmet	  
som	  del	  av	  annen	  spesialitet	  og	  halvparten	  var	  psykologspesialister	  som	  tok	  det	  som	  vedlikehold.	  
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Vi	  vil	  også	  minne	  om	  Den	  nasjonale	  alliansen	  for	  helsepsykologi	  i	  somatikken,	  nå	  bestående	  av	  15	  
organisasjoner	  som	  Norsk	  psykologforening	  også	  er	  en	  del	  av8	  	  

Organisering  
Avslutningsvis	  vil	  vi	  peke	  på	  viktigheten	  av	  en	  organisering	  og	  finansiering	  som	  kan	  bidra	  til	  stabilitet	  
over	  tid	  og	  legge	  til	  rette	  for	  en	  helhetlig	  og	  tverrfaglig	  utvikling.	  For	  team/enhet	  kan	  eget	  
driftsbudsjett	  og	  ikke	  inntjening	  på	  avdeling,	  og	  organisering	  som	  egen	  seksjon	  være	  et	  poeng.	  I	  det	  
daglige	  arbeidet	  kan	  fysisk	  lokalisering	  nært	  avdelingene	  også	  være	  viktig,	  i	  tillegg	  til	  fordelene	  ved	  å	  
ha	  mer	  enn	  en	  fra	  teamet/enheten	  tilknyttet	  den	  enkelte	  avdeling.	  Helt	  avgjørende	  for	  å	  få	  til	  et	  
helhetlig	  tverrfaglig	  tilbud	  er	  samtidighet	  i	  tilbud.	  Som	  ledd	  i	  kompetanseutvikling	  kan	  det	  også	  være	  
viktig	  å	  legge	  opp	  til	  inkludering	  av	  praksisplasser	  for	  studenter.	  	  	  

Eksempler	  på	  eksiterende	  tilbud	  er:	  Diakonhjemmet	  
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/pasient-‐og-‐parorende/enhet-‐for-‐psykiske-‐
helsetjenester-‐i-‐somatikken	  og	  Rikshospitalet	  (barn,	  eksistert	  siden	  1976)	  
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-‐barne-‐-‐og-‐ungdomspsykiatrisk-‐forening/Faglig-‐veileder-‐
for-‐barne-‐og-‐ungdomsspsykiatri/Del-‐3/kapittel-‐3-‐konsultasjon-‐liaison-‐psykiatri-‐bup-‐i-‐somatisk-‐
medisin/	  

I	  tillegg	  finnes	  det	  eksempler	  på	  tilbud	  hvor	  psykologer	  er	  en	  integrert	  del	  av	  alle	  avdelinger	  
(Sunnaas).	  

	  
Med	  vennlig	  hilsen	  
Norsk	  psykologforening	  

	  
Tor	  Levin	  Hofgaard	  
President	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  https://www.psykologforeningen.no/politikk/klinisk-‐helsepsykologi/nasjonal-‐allianse-‐for-‐helsepsykologi	  
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Til: Sentralstyret  
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
Saksbehandler: Bjørnhild Stokvik  
Dato: 9.9.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet  
 
 
Emne:  Forslag fra Arne Holen til reglementsendring pkt. 7 Vedlikehold av spesialiteten

  
 
 
Det er innkommet forslag fra Arne Holen til landsmøtet 2019 om å endre kravene til 
vedlikehold i reglementet for spesialistutdanningen.   
 
Nåværende formulering i reglementet pkt. 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. 
 
Foreslås endret til: 

 

Pkt. 7 Vedlikehold av spesialiteten 
Hvert 5. år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholds 
aktiviteter tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. For de kliniske 
spesialitetene må det dokumenteres kliniske aktiviteter som psykologspesialist tilsvarende 20 
% (samlet sett 1 årsverk) stilling i vedlikeholdsperioden. For de kliniske spesialitetene 
forutsettes at denne tiden (20%) innebærer direkte pasientkontakt. Den kan ikke bestå av 
inntaksarbeid, veiledning eller annen indirekte pasientrelatert aktivitet.  Se for øvrig 
utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold. 
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Kommentarer fra utdanningsavdelingen 
 
Utdanningsavdelingen vurderer at konsekvenser av en slik endring kan bli at 
psykologspesialister som bruker sin kliniske spesialistkompetanse i ikke-kliniske stillinger, 
eksempelvis de som innehar lederstillinger, jobber/verv i organisasjoner, direktorat, innen 
forskning, undervisning – eks. de som har dobbeltkompetanse og arbeider i Akademia, vil 
kunne miste sin spesialistgodkjenning dersom de ikke har anledning til å jobbe i minimum 20 
% klinisk stilling ved siden av. 
 
Det knyttes også en del problemstillinger til at de det gjelder fortsatt vil være psykologer og 
således kvalifisert til å gå tilbake til å jobbe klinisk som psykologer. Det er også en utfordring 
å definere hva det er som skal til for at de skal få sin spesialisttittel tilbake.   
 
Dette vil gripe inn i psykologers muligheter i arbeidsmarkedet, og medføre en innskrenkning 
av mobilitet. 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: Utformes i møtet 
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Vedlegg 1 
 
Forslag til sak om krav til vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi til 
landsmøtet 2019 fra Arne Holen. 
 
Psykologforeningens spesialistreglement ble når det gjelder godkjenning av 
vedlikeholdsaktiviteter sist endret:  
«Utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold av spesialistgodkjenning. 

Utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold av spesialistgodkjenning. 

(Vedtatt i sentralstyret 22.10.13 med ikrafttredelsesdato 1.1.2014.) 
05. desember 2013 (endret 06. januar 2016) 
 
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-
utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-
bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-
vedlikehold-av-spesialistgodkjenning» 
 
Det er her kun krav om vedlikeholdsaktiviteter som ikke involverer direkte pasientkontakt.  
Det generelle kravet er 

«Av de 96 timene skal det dokumenteres deltakelse på:  
• Kongresser, konferanser, workshops, faglige seminarer og/eller kurs (minimum 50 

timer) Hvis kurset ikke er forhåndsgodkjent må det også sendes inn program.» 
 
I praksis betyr dette at man kan delta på noen kurs og seminarer tilsvarende 12 hele dager i 
løpet av fem år og opprettholde sin spesialiststatus. Det er ikke krav om at det man deltar på 
er spesielt relevant for den fordypningen man har valgt, kravet om relevans er omtrent som 
for frie spesialkurs hvilket er ganske liberalt. 
 
Problem 
Det er et problem at man kan opprettholde sin status som spesialist i klinisk psykologi uten å 
se en eneste pasient i løpet av fem (eller 10) år. 
For å bli spesialist må man ha omfattende og variert praksis som i volum ikke kan ha en 
mindre stillingsstørrelse enn 50%. Dette står i sterk kontrast til kravet om ingen direkte 
pasientkontakt i løpet av fem år som dagens vedlikeholdskrav innebærer. 
 
Forslag 
Det bør, for å opprettholde status som spesialist i klinisk psykologi, kreves at spesialisten kan 
dokumentere kliniske aktiviteter tilsvarende 20% stilling gjennom hele perioden det søkes 
godkjenning for. Dette kan fordeles på ulike vis, men i sum slik at volumet tilsvarer ett 
årsverk i løpet av fem år (1/5). Kravet er i seg selv moderat, men forutsetter at denne tiden 
(20%) innebærer direkte pasientkontakt. Den kan ikke bestå av inntaksarbeid, veiledning eller 
annen indirekte pasientrelatert aktivitet. 
 

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold-av-spesialistgodkjenning
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SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
 
Saksbehandler: Åste Herheim 
 
Dato: 19.09.19 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne: Forslag fra Buskerud: Kriterier for kvalitet i psykisk helsevern 
 
 
Buskerud lokalavdelings forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet ber sentralstyret utarbeide et fagpolitisk vedtak/en klar “policy” for hva kvalitet i 
spesialisthelsetjenesten er. Dette innebærer at foreningen har en klar mening om hvordan 
implementering av behandling bør gjøres, hvilke økonomiske rammer og arbeidsvilkår som må 
være på plass, samt et nytt syn på innholdet og målet med spesialistutdanningen. Sentralstyret 
skal ha en tydelig politisk strategi for hvordan foreningen skal påvirke relevante 
beslutningstagere til å endre praksis i tråd med foreningens politikk for kvalitet. 
 
 
Forslag til vedtak:  Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
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Begrunnelse:  
De siste årene har medlemmer uttrykt frustrasjon over arbeidsvilkår og rammer for å yte 
helsehjelp innenfor spesialisthelsetjenesten. Endringer i arbeidsvilkår har også tildels vært styrt 
av «kvalitetsarbeid» definert ut i fra økonomi og interessegrupper m fler.  Utfordringene i dette 
ble gjenspeilet i medlemsundersøkelsen gjennomført av Siri Næs og Psykologforeningen. Et av 
svarene fra sentralt hold har vært at dette jobbes med, og at politikerne lytter til foreningen og 
nå spør “hva er et godt alternativ til slik det er i dag?”. 
Uavhengig av hva politikere og beslutningstagere etterspør fra oss, så mener vi at vi må 
utarbeide et tydelig svar på det overnevnte spørsmålet, og at sentralstyret må få et mandat til å 
utarbeide det svaret. 
 
Vi mener at frustrasjonen medlemmene uttrykker om sin arbeidshverdag kan handle om at 
dagens forhold ikke legger til rette for mestring av oppgavene som de møtes med, opplevelse av 
å gjøre et meningsfylt arbeid samt begrenset autonomi. Løsningen på dette er å jobbe for at god 
faglighet, i større grad enn i dag, skal spille en rolle for rammer og arbeidsvilkårrammene for å 
hjelpe pasienter og brukere.  
 
Når vi snakker om kvalitet i behandling og faglighet mener vi blant annet: 

• Hvordan behandling og hjelp implementeres og evalueres i klinikken 

• Arbeidspraksis, hva man bruker tid på (e.g. deliberate practice, feedback 
systemer, veiledning for terapeutferdigheter) 

• Alternative løsninger til koding for å evaluere kvaliteten på arbeidet 

• Hvordan et godt journalverktøy ville sett ut 

• Innhold og mål med en spesialistutdanning som støtter opp under ønsket 
kvalitetsfokus i daglig klinisk arbeide.  

• Bedre samordning med kommunen 

 
Det vil også være naturlig at et fagpolitisk vedtak sier noe om økonomiske rammer og ressurser. 
Men det vil i såfall komme som et resultat av hva vi mener er godt psykologfaglig arbeid.  
 
Dette vedtaket handler først og fremst at vi som profesjon og forening må se innover og på oss 
selv, og ha en klar mening om hvilke rammer og krav som vil føre til kvalitet slik at medlemmene 
våre vil oppleve mestring av utfordrende arbeidsoppgaver, mening med det vi gjør og autonomi 
innenfor faglige rammer. 
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SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
 
Saksbehandler: Åste Herheim 
 
Dato: 19.09.19 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne: Forslag fra Oppland: Kvalitetskriterier for psykologfaglig helsehjelp 
 
 
Oppland lokallags 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. 
 
Forslag til vedtak:  Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
 
 
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 
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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 
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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.  
 
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.  
 
Referanser: 

• Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og 
rusarbeid for voksne. (IS-2076). Oslo: Helsedirektoratet.  

• Helsedirektoratet. (2018). Helsepersonelloven med kommentarer (Rundskriv). 
Helsedirektoratet. Hentet fra 
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-medkommentarer#! 

• Helsetilsynet. (2010). Distriktspsykiatriske tenester - likeverdige tilbod? Oppsummering 
av landsomfattende tilsyn i 2008 og 2009 med spesialisthelsetenester ved 
distriktspsykiatriske senter. (3/2010). Oslo: Helsetilsynet.  

• Innst. O. nr.58 (1998-99). Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven). Ot. prp. nr. 13 (1998-99) 

• Johansen, J. A. & Cordt-Hansen, K. (2006). Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern. 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43(7), 714-718.  

• Norsk Psykologforening. (2007). Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44(9), 1127-1128. 

• Orrem, K. (2018). Behandling – et begrep til besvær. Hentet fra 
https://www.napha.no/content/22724/Behandling--et-begrep-til-besvar 

 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-medkommentarer
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-medkommentarer
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lokalavdeling om gjennomgang av Psykologforeningens organisering. 
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Sak til landsmøtet 2019 – gjennomgang av Psykologforeningens organisering 
 
Forslag til vedtak 
 
Landsmøtet ber sentralstyret iverksette en utredning av Psykologforeningens 
organisasjonsmodell med særlig fokus på å sikre en helhetlig og tydelig representasjonsstruktur, 
klare ansvarsforhold i presidentskapet samt prosesser som sikrer integrering mellom ulike 
politikkområder. Utredningen bør foreslå tiltak til ny organisering til neste landsmøte.  
 
Begrunnelse 
 

Bakgrunn: 
 
Utfordringene med Psykologforeningens organisasjonsstruktur er ikke nye. I 1981 ba 
Landsmøtet om en utredning av «organisasjonsmessige forhold som gjør arbeidet i foreningen 
tyngre enn nødvendig» (Norsk Psykologforening, 1981). Det ble pekt på sentralstyrets 
sammensetning, utvalgsstrukturen og fylkesavdelingenes posisjon. I 1983 ble det vedtatt en ny 
organisasjonsstruktur hvor det ble opprettet to hovedutvalg under sentralstyret: ett lønns- og 
arbeidsmarkedutvalg (LAU), og ett profesjonsutvalg (PU) (Norsk Psykologforening, 1983). Fra 
1984 hadde Psykologforeningen en leder i full stilling understøttet av to nestledere med ansvar 
for hvert sitt utvalg.  
 
LAU var en videreføring av eksisterende struktur og ble organisert med egne underutvalg basert 
på tariffområder. Deres oppgave ble videreført og fokuserte på lønns- og 
arbeidsmarkedspørsmål. Det nye profesjonsutvalgets rolle var mer løst definert. «Under 
profesjonsutvalget sorterer alle spørsmål som vedrører faglig standard for psykologisk 
yrkesutøvelse; bl.a. utdanning (grunnutdanning, etterutdanning, videreutdanning, inkl. 
Spesialistordning), forskningsspørsmål, psykologers faglige rettigheter, samt forholdet til 
tilgrensende fagprofesjoner» (Norsk Psykologforening, 1985a, s. 19). Disse spørsmålene ble 
ytterligere konkretisert ved at man opprettet underutvalg – såkalte fagutvalg – med ansvaret for 
sentrale temaområder. Det begynte med 8 utvalg i 1984 (skole, klinisk barnepsykologi, klinisk 
voksen, arbeidspsykologi/arbeids- og organisasjonspsykologi, nevropsykologi, psykisk 
utviklingshemming, rusmiddelproblematikk, og kommunepsykologi/psykologiske 
allmenntjenester) (Norsk Psykologforening, 1985a). I tillegg lå spesialistutvalgene også formelt 
under PU. Med opprettelsen av disse to utvalgene ble Psykologforeningens todelte rolle som 
fagforening og profesjonsforening tydeliggjort og styrket (Norsk Psykologforening, 1989).  
 
For å sikre at Psykologforeningen sentralt skulle høre medlemmenes interesser i tariffspørsmål 
var fylkesavdelingenes styre ansvarlig for organiseringen av tillitsvalgtapparatet for alle som 
jobbet innenfor fylkets grenser og skulle blant annet se til at alle arbeidsplasser der 
Psykologforeningen hadde medlemmer skulle være dekket av tillitsvalgtordninger (Norsk 
Psykologforening, 1985b). Tilsvarende opprettet man også egne tillitsvalgte som skulle sørge for 
å formidle medlemmenes profesjonspolitiske interesser til sentrale ledd. Medlemmenes 
interesser skulle ivaretas via fylkesavdelingene på alle områder og PU og LAU skulle yte service 
til lokale ledd (Norsk Psykologforening, 1985b).  
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Nye organisasjonsgjennomganger i 1991 og 1993 viste imidlertid at det fortsatt var mange 
uklare ansvarsforhold mellom sentralt hold, fylkesavdelingene og de øvrige utvalgene og at det 
særlig var behov for å vurdere utvalgenes og fylkesavdelingenes rolle og funksjon (Norsk 
Psykologforening, 1991, 1993a, b). Argumentasjonen for modellen med å ha fagutvalg under 
sentralstyret var blant annet for å unngå maktkonsentrasjon i sentralstyret (Norsk 
Psykologforening, 1995a). Utvalgene under profesjonsutvalget var tiltenkt en dobbel funksjon. 
De skulle være sine respektive fagfelts spydspisser inn i foreningen, samtidig som de hadde 
omfattende oppgaver med å drifte spesialistutdanningen (Norsk Psykologforening, 
1993a).Samtidig fant fylkesavdelingene det vanskelig å opprettholde aktivitet og hadde behov 
for skolering og sekretariatstøtte (Norsk Psykologforening, 1995a). Gjennom 1990- og 2000-
tallet var tendensen at man i større og større grad forankret arbeidet på fag- og profesjonssiden 
i et voksende nettverk av fag- og spesialistutvalg. Etterhvert ble det vanskeligere for PU å ivareta 
dobbeltrollen med å forvalte spesialistutdanningen, og samtidig være faglige pådrivere (Norsk 
Psykologforening, 1995a). Dette medførte en ytterligere vekst hvor man i 2004 la ned utvalget 
og erstattet det med to: et spesialistråd med fokus på spesialistutdanningen og ett 
kvalitetsutvalg med fokus på faglige spørsmål (Norsk Psykologforening, 2004b). I dag har 
Psykologforeningen 23 utvalg under sentralstyret som skal være faglige premissleverandører.  
 
På lønns og arbeidsmarkedsiden stadfestet landsmøtet prinsippet at LAU skulle ha underutvalg 
«i samsvar med de områder der NPF forhandler med motparten» (Norsk Psykologforening, 
1995b, s. 8). Når en rekke tjenester ble statlige oppsto behovet for å organisere tariffarbeidet på 
en annen måte (Norsk Psykologforening, 2001). Lokal representasjon bestemt av fylkesgrensene 
mistet fagforeningsmessig betydning da det verken foregikk forhandlinger eller fagpolitisk 
påvirkning mot tilsvarende organisert motpart (Norsk Psykologforening, 2004a). 
 
Selv om landsmøtet påla sekretariatet servicefunksjoner overfor fylkesavdelingene  (Norsk 
Psykologforening, 1995b) ble det stadig mer uklart hva oppgavene deres egentlig var. I 2004 
hadde fylkesavdelingene blitt tømt for funksjoner og sto igjen med å sørge for delegater til 
landsmøtet og ivareta tillitsvalgtordningen blant psykologer i kommunene (Norsk 
Psykologforening, 2004a).   
 

Dagens utfordring: 
 
Psykologforeningen baserer seg i stor grad på premisset om de som bidrar inn i 
Psykologforeningens arbeid henter sin legitimitet gjennom representasjon. Men 
Psykologforeningen har siden 1983 strevet med å lage en organisasjonsstruktur som gjør det 
klart for medlemmene hvem som til enhver tid representerer dem i ulike spørsmål.  
 
Lokaldemokrati: 
 
Psykologforeningens medlemmer har i dag tre muligheter til å bidra som premissleverandører til 
foreningens arbeid.  

1. Den ene er gjennom lokalavdelingene (tidligere fylkesavdelingene). Opprinnelig var 
tanken at de skulle være et koordinerende ledd mellom det enkelte 
medlem/arbeidsplass og Psykologforeningen sentralt i alle typer spørsmål. 
Lokalavdelingenes styrer kunne potensielt vært sterke premissleverandører i 
foreningens interne arbeid, hvis det ikke var for det faktum at de har blitt tømt for 
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funksjoner. De snakker ikke på vegne av psykologene i lønns- og 
arbeidsmarkedsspørsmål. Og etterhvert som antall utvalg nedsatt av sentralstyret har 
blitt flere og flere har de også i mistet rollen som medlemmenes kanal til sentralstyret i 
spørsmål som har å gjøre med fagpolitikk og spesialistutdanning. Den eneste funksjonen 
lokalavdelingene i praksis har igjen er å stille delegater og drive saksforberedelser til 
landsmøtet hvert tredje år.  

2. En annen påvirkningskanal er tillitsvalgstrukturen. Gjennom hovedavtalen har 
fagforeningene partsrettigheter som gjør arbeidsgiver pliktig til å forholde seg til oss i 
spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av lokalavdelingene går det en separat 
representasjonslinje fra lokalt til sentralt nivå basert på tariffområder. I 
Psykologforeningen møtes representantene for disse tariffområdene i Lønns- og 
arbeidsmarkedsutvalget (LAU) for å diskutere lønns- og arbeidspolitikk og gi råd til 
sentralstyret (privatpraktiserende har et separat utvalg). Tradisjonelt sett har 
tillitsvalgtapparatet kun forholdt seg til tariffrelaterte spørsmål, men har de siste årene i 
større og større grad også blitt premissleverandører på faglige spørsmål.  

3. En tredje påvirkningskanal er utvalgene. Vi har et tjuetalls utvalg som gir råd til 
sentralstyret i spørsmål om fag- og utdanningsspørsmål. I motsetning til 
lokalavdelingene og tillitsvalgte blir ikke disse valgt «nedenfra», men oppnevnes av 
sentralstyret eller landsmøtet direkte.   

 
Vi har altså en organisasjon med tre separate strukturer for å representere medlemmenes røst. 
Som saksforberedende organ til styret er det sekretariatets rolle å samkjøre budskapene fra de 
ulike påvirkningskanalene. Sekretariatet har mer eller mindre organisert seg med en avdeling for 
hver påvirkningskanal. Forhandlingsavdelingen sekreterer tillitsvalgtsstrukturen, 
utdanningsavdelingen sekreterer fagutvalgene som arbeider med spesialistutdanningen og 
fagpolitisk avdeling sekreterer utvalgene som jobber med øvrige fagpolitiske spørsmål.  
 
Ansvarsforholdet i politisk ledelse: 
 
Psykologforeningen har også en politisk ledertrio hvor presidenten er supplert med to 
visepresidenter som har ansvar for henholdsvis lønns- og arbeidsmarkedsfeltet, og fag- og 
profesjonsfeltet. Opprinnelig hentet de sin legitimitet ved å være ansvarlig for arbeidet i LAU og 
PU. Utover dette finnes ingen autoritativ kilde som stadfester hva «ansvar for lønns- og 
arbeidsmarkedsfeltet» (punkt 2b), og «ansvar for fag- og profesjonsfeltet» (punkt 2c) (Norsk 
psykologforening, 1978) innebærer. En tolkning er at visepresidentene har det fulle og hele 
ansvaret for sine ansvarsområder og svarer direkte til landsmøtet. Dette vil i så fall bety at 
visepresidentene har det siste ordet på sine områder, noe som innebærer at vi egentlig sitter 
med en lønns- og arbeidsmarkedpolitikk som er adskilt fra fag- og profesjonspolitikken. En 
annen tolkning er at presidenten har det overordnede ansvaret at foreningens primære 
politikkområder utgjør en integrert og helhetlig politikk, med et særlig blikk for at man ikke 
utvikler separate holdninger som trekker i forskjellige retninger.  

Konklusjon: 
 
Fra 1983 til 2004 ble Psykologforeningens organiasjonsstruktur fortløpende evaluert av 
landsmøtet. I mange år har det vært en todelt forening hvor ett ledd jobber med lønns- og 
arbeidsmarkedvilkår og ett ledd har jobbet med faglige og utdanningsmessige spørsmål. Ideen 
om integrering og koordinering av disse på fylkesnivå har ikke lykkes. Foreningens tillitsvalgte i 
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alle ledd rapporterer frustrasjon over tungrodde og uoversiktlige prosesser, over at lokale ledd 
ikke blir hørt, at tillitsvalgtes synspunkter ikke blir integrert i politikken og en bekymring for et 
sekretariat som legger for store føringer på foreningens arbeid. Representasjonsstrukturen 
fremstår som så uklar at medlemsmassen ikke vet hvem som snakker på vegne av dem inn mot 
sentrale ledd i ulike spørsmål. Arbeidsdelingen mellom de ulike strukturene er uklare. For 
eksempel opplever de tillitsvalgte at deres faglige perspektiver er vanskelige å komme fram 
med. Tilsvarende opplever faglige utvalg at synspunkter på organisering og finansiering av 
arbeidsplassene ikke blir hørt. Det er uklart hvordan man sikrer at foreningens ulike 
politikkområder integreres. Det er viktig at foreningen ikke utvikler separat politikk på sine tre 
sentrale virkeområder som ikke lar seg forene. Måten vi er organisert på i dag øker risikoen for 
at nettopp det skjer.  
 
Det er behov for en ny og grundig gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen for å sikre at 
medlemmenes røst blir hørt, at ansvarsforholdene for ulike politikkområder blir klarlagt og at 
foreningens ulike politikkområder samkjøres og utgjør en integrert og helhetlig politikk.  
 
Referanser: 
Norsk Psykologforening. (1981, 22. – 25. november). Referat fra landsmøtet. Landsmøtet 1981: 

Norsk Psykologforening.  
Norsk Psykologforening. (1983, 21. – 23. november). Referat fra landsmøtet. Landsmøtet 1983: 

Norsk Psykologforening.  
Norsk Psykologforening. (1985a, 29. november – 1. desember). Landsmøtet 1985. Landsmøtet 

1985: Norsk Psykologforening.  
Norsk Psykologforening. (1985b, 29. november – 1. desember). Referat fra landsmøtet. 

Landsmøtet 1985: Norsk Psykologforening.  
Norsk Psykologforening. (1989, 28. – 30. november). Likestilling, NPFs profesjonspolitiske 

holdning til psykologisk yrkesutøvelse i distriktene, NPF´s organisasjonsmodell, 
innstillinger og høringsuttalelser. Innlegg presentert ved Landsmøtet 1989, Geilo.  

Norsk Psykologforening. (1991, 26. – 28. november). Rapport fra distriktsutvalget. NPFs 
organisasjonsmodell. Landsmøtet 1991: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (1993a, 30. november – 2. desember). Rapport fra 
organisasjonsutvalget. Landsmøtet 1993: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (1993b, 30. november – 2. desember). Referat fra Landsmøtet. 
Landsmøtet 1993: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (1995a, 29. november – 1. desember). Rapport fra 
organisasjonsutvalget. Landsmøtet 1995: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (1995b, 29. november – 1. desember). Referat fra landsmøtet. 
Landsmøtet 1995: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (2001, 28. – 30. november). Landsmøtet. Landsmøtet 2001: Norsk 
Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (2004a, 16. – 19. november). Organisasjonsutvalgets innstilling. 
Landsmøtet 2004: Norsk Psykologforening.  

Norsk Psykologforening. (2004b, 16.-19- november). Referat fra landsmøtet 2004. Landsmøtet 
2004: Norsk Psykologforening.  
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SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Ingvild Aubert og Ellen Ekre Engh  
 
Dato: 11.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Forslag fra Oslo lokalavdeling om nytt fagetisk prinsipp 
 
 
Oslo lokalavdeling fremmer for Landsmøtet i Norsk psykologforening følgende forslag til vedtak: 
 
«Norsk Psykologforening skal utarbeide et etisk prinsipp som krever at norske psykologer er 
bevisst egne økonomiske motiver i sin yrkesutøvelse. Videre at norske psykologer er forpliktet til 
å informere om egne økonomiske interessekonflikter i fagformidling, herunder offentlige medier, 
sosiale medier og undervisning. Fagetisk Råd gis oppdraget med å utforme prinsippet og fremme 
dette for Sentralstyret» 
 
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: 
 
Psykologer nyter stor tillit i offentlig debatt og befolkningen grunnet våre etiske prinsipper og 
vitenskapelighet. Terapi har i økende grad blitt til “produkter” som selges og markedsføres som 
sådan. I noen tilfeller blir overgangen mellom markedsføring og fagformidling glidende - i 
kontakt med pasienter, myndigheter, kollegaer og i media. Dette gjelder både formidling av 
behandlingstilbud, kompetanseutvikling/ utdanning og anbefalinger. Dette kan bidra til å svekke 
tilliten vi er avhengig av som yrkesgruppe.  
 
Legeforeningen har allerede liknende etiske prinsipper: 
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- En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller 
leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige 
vurderinger svekkes. 

- En lege må ikke drive reklame eller markedsføring for medikamenter eller 
medisinske forbruksartikler. Omtale i fagligmedisinsk sammenheng i artikler, 
foredrag o.l., uten vinningsøyemed, er ikke å anse som markedsføring. 

  
Organisasjonspsykologenes veileder inkluderer allerede prinsipper om skillet mellom 
markedsføring og faglig informasjon: 

- All markedsføring av psykologtjenester bør presenteres slik at den skiller seg klart 
fra psykologfaglig informasjon, at den klart beskriver tjenestens art og hva som er 
rimelig å anta er effekten av tjenesten dersom det finnes dokumentasjon på 
dette. (Sentralstyresak 60/04). 

 
Etiske prinsipper for norske psykologer er knyttet opp mot Etiske prinsipper for nordiske 
psykologer og europeiske standarder for etikk, men det er ingen hindringer for at etiske 
prinsipper i Norge kan utøkes uten å verken involvere de overordnende nordiske eller 
europeiske rammeverkene.  
 
Tilsvarende debatt er igangsatt også internasjonalt, se f.eks: 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02041-5 
 
 
Forslag til vedtak: Endring av reglement for Fagetisk råd og ankeutvalget punkt 2.1.3: (Nytt siste 
avsnitt):  
 
Medlemmer av Norsk psykologforening skal være bevisst egne økonomiske motiver i sin yrkesutøvelse. 
Medlemmene er forpliktet til å informere om egne økonomiske interessekonflikter i fagformidling, 
herunder offentlige medier, sosiale medier og undervisning 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02041-5
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SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Kari Helene Frøislie og Ellen Ekre Engh  
 
Dato: 10.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne: Forslag fra Oslo lokalavdeling - Begrensning av antall valgperioder i foreningens 

lover 
 
 
 
Osloavdelingen ønsker å fremme forslag til landsmøte om at det skal innføres en begrensning av 
antall valgperioder i foreningens lover.   
 
Hordaland, Vest-Agder og Telemark med flere støtter at det blir fremmet en sak om begrensning 
av antall valgperioder. 
 
Hensikten med forslaget er å sikre nyrekruttering til sentrale verv i sentralstyret og valgkomiteen. 
Ved å innføre begrensning av antall valgperioder vil det kunne bli mer attraktivt å engasjere seg i 
foreningens arbeid siden mulighetene for å få verv som gir innflytelse blir større og 
forutsigbarheten for nye kandidater øker. 
 
Sentralstyret bør også i den forbindelse ta stilling til om disse begrensningene har noe å si for 
mulighetene til å bli valgt inn i andre organer eller styrer som ikke tidligere er besatt av 
vedkommende.  
 
Osloavdelingen sender med dette inn følgende fem forslag til vedtak, som føres inn i lovene på de 
punktene de naturlig hører hjemme: 
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Vedtak XX a): ”President kan kun gjenvelges to påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år 
sammenhengende funksjonstid blir ni år. Man kan velges på nytt etter å ha 
vært ute av funksjonen en periode.” 

Vedtak XX b):”Visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk kan kun gjenvelges tre 
påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende 
funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av 
funksjonen en periode.” 

Vedtak XX c): ”Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk kan kun 
gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år 
sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å 
ha vært ute av funksjonen en periode.” 

Vedtak XX d): ”Sentralstyremedlemmer kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at 
maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan 
velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.” 

Vedtak XX e): ”Valgkomitéens medlemmer kan kun gjenvelges en gang, slik at maksimalt antall 
år sammenhengende funksjonstid blir seks år. Ved hvert landsmøte må det 
sikres fornyelse og kontinuitet.» 

 
 
 
Forslag til vedtak:  Lover for Norsk psykologforening § 4, 6 ledd, bokstav g, endres slik: 
 

1) Psykologforeningens president. President kan kun gjenvelges to 
påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende 
funksjonstid blir ni år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av 
funksjonen en periode.” 
 

2)  To vise-presidenter med henholdsvis ansvar for fag- og   
profesjonspolitikk og for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk. 
Visepresidenter kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at 
maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan 
velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.” 

 
 

3) 7 øvrige sentralstyremedlemmer. Sentralstyremedlemmer kan kun 
gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år 
sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter 
å ha vært ute av funksjonen en periode 
 

7)  Leder, nestleder og 5 medlemmer til valgkomiteen.  
Valgkomitéens medlemmer kan kun gjenvelges en gang, slik at      
maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir seks år. Ved hvert 
landsmøte må det sikres fornyelse og kontinuitet 
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SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret  
 
Politisk ansvarlig:  Heidi Tessand 
 
Saksbehandler: Åste Herheim 
 
Dato: 19.09.19 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:    Forslag fra Vestfold: Psykologer skal utjevne sosiale forskjeller, ikke øke dem 
 
 
Vestfold lokalavdelings forslag til vedtak: 
 
Vestfold lokalavdeling ber om at det brukes ressurser på å skaffe til veie et bredere 
kunnskapsgrunnlag om skjevfordelte psykologtjenester og de påfølgende samfunnsmessige 
konsekvensene. 

 
Forslag til vedtak:  Saken fremmes uten kommentarer fra Sentralstyret 
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Psykologer skal utjevne sosiale forskjeller, ikke øke dem 
 
Psykologer er en knapp ressurs i dagens helsemarked. Lite tyder på at kommunepsykologene er 
i stand til å møte behovet i den delen av befolkningen som ikke kan betale for private tjenester. 
Derfor må Psykologforeningen utrede de samfunnsmessige konsekvensene av at private 
lavterskel psykologtjenester kun er tilgjengelige for de privilegerte. 

 
Skjevt 
Helsetjenester skal være like tilgjengelige uavhengig av økonomisk bakgrunn, alder, kjønn og 
etnisitet (Helsedirektoratet, 2005; Norsk psykologforening, 2016). Hvis du strever psykisk og 
ikke kan betale for et privat tilbud, er du avhengig av at du bor i en kommune som har etablert 
et psykologisk lavterskeltilbud. Men du er også prisgitt behandlingseffekten fra den kortvarige 
hjelpen som kommunepsykologene gir. Dette er en kjent problemstilling for 
kommunepsykologer som jobber klinisk: Pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
behandlingseffekt av det begrensede antallet konsultasjoner som tilbys, må vike plassen for 
pasienter som står på venteliste. Kommunepsykologer klarer ikke å møte befolkningens behov, 
og denne kapasitetsmangelen danner igjen livsgrunnlaget for privatpraktiserende psykologer 
uten driftstilskudd. Men deres tjenester er kun tilgjengelig for en begrenset andel av 
befolkningen: De betalingsdyktige. Taperne i et slikt system blir nok en gang de med knappe 
økonomiske ressurser. De ender opp med færre valgmuligheter som kan gi håp for å mestre 
psykisk strev.  

 
Prinsipper og barrierer 
En slik virkelighet harmonerer dårlig med Psykologforeningens prinsipper (2016) om at 
«Befolkningen skal ha lik tilgang til differensierte og likeverdige tilbud av psykologtjenester, 
både offentlige og private», og at «Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske 
helsetjenester, uavhengig av kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, evnenivå, etnisitet, seksuell 
orientering, religionstilhørighet og oppholdsstatus.»  
Hvordan økonomiske betingelser kan fungere som barriere mot tidlig behandling ville vært 
naturlig å adressere gjennom Psykologforeningens pågående hovedsatsningsområde 
«Forebygging for barn og unge». I stedet har problemstillingen ikke blitt vurdert som et problem 
av Psykologforeningen sentralt (Tessand, 2017). 

 
Programforpliktet 
Når Psykologforeningen er programforpliktet til å utjevne sosiale forskjeller, og man samtidig 
har et lavterskeltilbud som diskriminerer de med lav inntekt, krever det handling. En 
samfunnspolitisk forening med engasjement for de sosiale aspektene ved psykisk helse og 
kunnskap om viktigheten av tidlig intervensjon, bør utrede og undersøke konsekvensene av et 
klassedelt psykologisk lavterskeltilbud.  
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Forslag til vedtak: 
Vestfold lokalavdeling ber om at det brukes ressurser på å skaffe til veie et bredere 
kunnskapsgrunnlag om skjevfordelte psykologtjenester og de påfølgende samfunnsmessige 
konsekvensene. 
 
Referanser: 

• Helsedirektoratet. (2005). Gradientutfordringen. Sosial- og helsedirektoratets 
handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Oslo: Helsedirektoratet. 

• Norsk Psykologforening (2016). Norsk Psykologforenings prinsipprogram. Hentet fra 
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/vedtekter-og-
retningslinjer/prinsipprogram  

• Ose, S. O., S. L. Kaspersen and C. Børve (2018). En samfunnsøkonomisk vurdering av 
tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer. Rapport 00201: 
Trondheim SINTEF 

• Tessand, H.S. (2017). Psykologers innsats for sosial utjevning. Morgenbladet [Online], 30. 
November. Lest 02.08.19: https://morgenbladet.no/ideer/psykologers-innsats-for-sosial-
utjevning 

• Helsedirektoratet. (2005). Gradientutfordringen. Sosial- og helsedirektoratets 
handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Oslo: Helsedirektoratet. 
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SAKSNOTAT 
 
Til:    Sentralstyret 
 
Politisk ansvarlig:  Sebastian Gulbrandsen  
 
Saksbehandler:  Ole Tunold 
 
Dato:    19. september 2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet i Sentralstyret 
 

 
Emne:  Landsmøteforslag fra Studentpolitisk utvalg om inkludering av 

Psykologforeningens studentmedlemmer i foreningens formålsparagraf og 
prinsipprogram 

 

 
Bakgrunn for forslaget 
Psykologforeningens formålsparagraf sier i dag at foreningen «skal ivareta medlemmenes 
faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som psykologer.» Denne 
formuleringen innebærer at man må være autorisert psykolog for at foreningen skal jobbe 
for ens faglige og økonomiske interesser, og at man dermed ikke omfattes dersom man ikke 
er har psykologtittel. Den medfører også at foreningen ikke er forpliktet av egne lover til å 
jobbe for ens interesser på områder hvor man ikke arbeider som psykolog. Det er mange 
tilfeller hvor dette kan være en hensiktsmessig demarkasjon, ettersom foreningen neppe 
skal jobbe for faglige eller økonomiske interesser på alle områder i medlemmenes liv, eller i 
en hvilken som helst jobb. Samtidig har formuleringen den uheldige konsekvens at den 
ekskluderer foreningens studentmedlemmer, til tross for at disse har både faglige og 
økonomiske interesser som er knyttet til akkurat de samme utdannings- og arbeidsplassene 
som ferdigutdannede psykologer. 

Mange av foreningens studentmedlemmer jobber i psykisk helsevern, enten i 
kommune eller spesialisthelsetjeneste, og påvirkes dermed av både faglige forhold, 
lønnsforhold og arbeidsforhold i disse tjenestene. Hvilke aspekter ved disse tjenestene som 



er mest relevante for studentmedlemmene kan samtidig være noe ulike fra hva som er 
relevant for psykologer, da deres arbeidsoppgaver og arbeidshverdag ikke er identiske med 
psykologenes. En del profesjonsstudenter får også deltidsjobber ved universitetene i løpet 
av studiene, eksempelvis som undervisere på seminargrupper eller som vitenskapelige 
assistenter.  

I tillegg til forskjellene i arbeidsforhold er de relevante strukturene for 
lønnsregulering knyttet til studentmedlemmenes arbeidsplasser ulike fra de som gjelder 
ferdigutdannede psykologer. Studentmedlemmene opparbeider seg betydelig 
fagkompetanse i løpet av studiene, noe pasienter og arbeidsgivere i psykisk helsevern nyter 
godt av. Til tross for dette vil de fleste helseforetak og kommuner konsekvent lønne norske 
profesjonsstudenter som ufaglærte miljøassistenter gjennom hele studiet. Individuelle 
lønnsforhandlinger, som står sentralt i Psykologforeningens lønnspolitikk, har vært forsøkt i 
mange år uten nytte. Enkelte steder har det også blitt forsøkt å inkludere lønn for 
studentmedlemmene i de årlige lønnsforhandlingene, men foretakene i universitetsbyene, 
med unntak av Tromsø, har nektet å inkludere studenter som en del av forhandlingene. 
Dette tyder på at studentmedlemmene er i en særegen stilling også lønnsmessig, som ikke 
lar seg ivareta uten spesifikt fokus på denne. 

Autoriserte psykologers faglige og økonomiske interesser overlapper altså ikke 
fullstendig med studentmedlemmenes, og områdene de overlapper på er stedvis svært 
sentrale for studentmedlemmenes interesser. Det er dermed naturlig å presisere at 
Psykologforeningen er en forening som også skal representere studentmedlemmenes 
faglige og økonomiske interesser i psykologfaglig relevante arbeidsforhold, selv om de ikke 
er ferdig utdannede psykologer. 

I tillegg til det ovennevnte har profesjonsstudenter som fulltidsstudenter sitt 
primære arbeidssted ved universitetene. I utgangspunktet skal det riktig nok allerede finnes 
et tillitsvalgtapparat som jobber på studentenes vegne. I kraft av sitt ønske om å ivareta 
psykologfaget som helhet, og som følge av sin funksjon som utdanningsinstitusjon gjennom 
spesialistutdanningen, har Psykologforeningen likevel interesser knyttet til innholdet og 
strukturen i studieløpet som fører frem til autorisasjon som psykolog. Eksempelvis har 
Psykologforeningen allerede involvert seg i klinikksakene i både Oslo og Trondheim, og det 
kan ikke utelukkes at det vil oppstå ytterligere situasjoner hvor det vil være naturlig at 
foreningen aktivt arbeider på vegne av studentmedlemmene. 

Da prinsipprogrammet skal være en operasjonalisering av formålsparagrafen er det 
nødvendig å oppdatere innholdet i førstnevnte dersom det gjøres endringer i 
formålsparagrafen. 
 
Konklusjon 
Med dagens formuleringer kan Psykologforeningen ignorere de faglige og økonomiske 
interessene til sine nær 1400 studentmedlemmer, uten at det er et brudd på foreningens 
egne lover. Dette er både et prinsipielt demokratisk problem, og et skille som ikke tar 
konsekvensene av at foreningens studentmedlemmer forholder seg til faktorer som er så 



vesensforskjellige at de ikke kan subsumeres inn under arbeidet for interessene til 
autoriserte psykologer. Landsmøtet bør derfor vedta at lovenes §1 («Formålsparagrafen») 
endres, slik at foreningen også forpliktes til å ivareta studentmedlemmenes interesser. 
Landsmøtet bør også vedta at prinsipprogrammet oppdateres i tråd med disse endringene. 
På bakgrunn av dette har Studentpolitisk utvalg utformet forslag til endringer i 
formålsparagrafen, som kan leses under. Dersom det i forkant av Landsmøtet fremmes 
andre forslag som i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for å inkludere studentmedlemmene i 
Psykologforeningens formålsparagraf vil det være aktuelt for utvalget å støtte dette som 
alternativ til vårt forslag. 
 
Vedtaksforslag 
Studentpolitisk utvalg foreslår at Landsmøtet vedtar følgende endringer i 
Psykologforeningens formålsparagraf [ny tekst er markert i rødt]: 
 
§1, pkt. 1: Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres 
arbeid som psykologer, samt studentmedlemmenes faglige og økonomiske interesser i 
deres virke som psykologstudenter og i psykologfaglige ansettelsesforhold. 
 
§1, pkt. 5: Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes 
virksomhet som psykologer og psykologstudenter. 
 
Landsmøtet bes også om å vedta endringer i prinsipprogrammet i tråd med de ovennevnte 
lovendringene. 
 
 
Forslag til vedtak: Utformes i møtet. 
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SST sak 70/19 

LM-sak 16 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Anette Clausen   
 
Dato: 20.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  MRU som LM-oppnevnt utvalg – utsatt fra LM ‘16  
 
 
 
 

- Det foreslås at saken trekkes fra LM ´2019 i henhold til vedlagte utkast til LM-sak 
 
 

 
 
MRU som LM-oppnevnt utvalg – utsatt fra LM ‘16  

 

- På LM 2016 la SST frem følgende forslag: Menneskerettighetsutvalget 
oppnevnes av landsmøtet og vedlagte reviderte reglement vedtas.     

- Vedtak i LM 2016: Utsette beslutningen om å legge MRU under LM til neste 
Landsmøte. 

MRU ønsker ikke å fremme sak om å oppnevnes av LM i 2019. SST foreslår derfor at 
saken trekkes fra LM 2019. 
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Sak xx MRU som LM-oppnevnt utvalg – utsatt fra LM ‘16  
 

 
 

Vedlagt: Saksnotat 
 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 

Det foreslås at saken trekkes  
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SST sak 71/19 

LM-sak 23 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Ole Tunold  
 
Dato: 19.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Oppløsning av Foreningen for Psykologer i Psykisk Helsevern (FPPH) 
 
 
Det har ikke vært kontakt mellom Norsk psykologforening og FPPH de siste to 
landsmøteperiodene. Sekretariatet er ikke kjent med at det har vært aktivitet i 
interesseforeningen i denne perioden. 
 
Sentralstyret anser at interesseforeningens formål er godt ivaretatt i Psykologforeningens 
struktur.  
 
FPPHs vedtekter sier dette: 
 
§ 10. Foreningens oppløsning 
Foreningen kan oppløses av landsmøtet i Norsk psykologforening, eller etter vedtak på årsmøtet 
med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Norsk psykologforening. 
 
Sentralstyret takker tidligere styremedlemmer av Foreningen for Psykologer i Psykisk Helsevern 
for innsatsen og for godt samarbeid. 
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret ber Landsmøtet om å oppløse Foreningen for Psykologer i 

Psykisk Helsevern 
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SST sak 72/19 

LM-sak 18 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Ingvild Aubert og Ellen Ekre Engh  
 
Dato: 11.09.2019 
 
Saken er tidligere behandlet i AU 31. August, 10. oktober 2017 og 21. mars 2018. 
Saken er også diskutert i SST under «Politikk og strategi» 21. september 2017,  
i SST-seminar 17. januar 2018 og i SST-møte 14. februar 2019 og 11. april 2019. Saken er debattert 
på Lederkonferansen 2019.  Saken er også drøftet i møte med FER og AFEK 21. januar og 10. 
september 2019. 
 

 
Emne:  Reglement for FER og AFEK og oppdrag til neste landsmøteperiode 
 

 
 
Denne saken inneholder fire forslag til vedtak:  
 
1: Endring av Reglement for FER og AFEK 
 1a) Henvisning til EPNP punkt 2.1.1 
 1b) Virkeområde punkt 2.1.3 
 1c) Likelydende vedtak FER og AFEK punkt 5 
 
2: Oppdrag til SST og FER til neste landsmøteperiode 
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Bakgrunn for sak 1a) Henvisning til EPNP punkt 2.1.1 

I Etiske prinsippet for nordiske psykologer står det følgende:  
 
III.3 Grunnlag for behandling av klager på psykologer: 
Prinsippene er et grunnlag for å ta stilling til klager på psykologer 
 
FER og AFEK avgjør sakene ut fra Etiske prinsipper for nordiske psykologer, men disse er det ikke 
referert til i reglementet utover i punkt 4.1.6 som lyder slik: «Fagetisk råd skal informere 
klageren om saksbehandlingsregler, etiske prinsipper for nordiske psykologer og at vedtak av 
fagetisk råd kan ankes til ankeutvalget». Sentralstyret anser det som hensiktsmessig at 
reglementet for FER/AFEK også inneholder EPNP slik at alt er samlet på et sted og fremmer 
derfor følgende forslag til vedtak: 
 
Endring i reglementets punkt 2.1.1:  
 
Forslag 1a) til vedtak:   

Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige 
foreningsorganer og klienter/pasienter i fagetiske spørsmål med grunnlag 
i Etiske prinsipper for nordiske psykologer som lyder slik:  

  
Her legges hyperlink til EPNP 

 

Bakgrunn for sak 1b) Virkeområde punkt 2.1.3 
 
Bakgrunnen for denne saken var at Sentralstyret registrerte at det er enighet mellom Fagetisk 
råd og Sentralstyret om at FERs virkeområde ikke er ubegrenset, men ikke nødvendigvis om 
hvordan en eventuell begrensning bør reguleres. Derfor ble dette tatt opp til diskusjon på 
Lederkonferansen 2019. Det var en klar enighet blant deltagerne på Lederkonferansen om at 
saken burde sendes til Landsmøtet 2019. Et klart flertall blant deltagerne uttrykte at det særlig 
er uttrykket «psykologskikk» i Reglementet for FER og AFEK punkt 2.1.3 som er problematisk.  
 
Fagetikken og dens grenser er ikke statisk og det pågår en kontinuerlig dialog i og med 
profesjonen om hvor grensen går for når en psykolog ikke omfattes av de fagetiske 
retningslinjene.  
 
AU tok høsten 2017 initiativ overfor Fagetisk råd om å foreta en drøfting av grenseoppgangene 
for virkeområdet ved klager, slik at dette kunne bli gjenstand for debatt og dialog i profesjonen. 
 
Sentralstyret har senere drøftet mulige grenseoppganger for fagetiske retningslinjers 
virkeområde. Diskusjonen tok utgangspunkt i reglementets punkt 2.1.3:  
 

Fagetisk råd behandler klager som vedrører medlemmers fagetikk i forbindelse med 
deres yrkesutøvelse som psykolog.  
 
Rådet kan også behandle klager hvor psykologer i annen sammenheng opptrer i strid 
med god psykologskikk. 
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Dagens formulering sikrer ikke forutsigbarhet omkring hva FER kan mene noe om når man 
melder seg inn. Etter gjennomgangen og diskusjonen på Lederkonferansen i juni 2019, ble SST 
og FER/AFEK enige om å ha et felles møte 10. september 2019. I møtet ble det enighet om at 
foreningen uansett er bundet av EPNP slik at gjeldende virkeområdebestemmelse bør erstattes 
av EPNPs mer presise virkeområde. Dette sikrer bedre forutsigbarhet for medlemmene, mer 
klarhet om hvilke saker FER kan åpne og at vi er i overensstemmelse med EPNP.  

Endring i reglementets punkt 2.1.3:  

Forslag 1b) til vedtak:  
Fagetisk råd behandler klager som vedrører medlemmers fagetikk. i 
forbindelse med deres yrkesutøvelse som psykolog. Rådet kan også 
behandle klager hvor psykologer i annen sammenheng opptrer i strid med 
god psykologskikk som beskrevet i forordet til Etiske prinsipper for nordiske 
psykologer: 

 

De fagetiske prinsippene regulerer psykologers faglige virksomhet, som er 
definert som enhver situasjon der psykologen utøver yrkesmessig 
virksomhet i relasjon til individ, gruppe eller organisasjon. 

De fagetiske prinsippene etterleves også i yrkesmessige situasjoner hvis 
innhold ikke umiddelbart kan karakteriseres som psykologisk faglig 
virksomhet, men som utøves av psykologer og bygger på ferdigheter 
oppnådd gjennom psykologutdannelsen 

 
Når Fagetisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på eget 
initiativ. 

 

Bakgrunn for sak 1c) Likelydende vedtak FER og AFEK punkt 5 

I Reglement Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker punkt 5 fremgår de ulike 
vedtaksalternativer Fagetisk råd og Ankeutvalget kan treffe. 

Fagetisk råd har tre alternativer og Ankeutvalget har fire alternativer. Det er enighet mellom 
FER og AFEK at det ikke er noen grunn til at det skal kunne være ulike konklusjoner. Det er 
videre enighet om at passusen: «Innklaget psykolog gis kollegial veiledning» er overflødig og kan 
være misvisende.  

Vedtak skal inneholde en fremstilling av sakens bakgrunn, aktuelle fagetiske prinsipp og hva 
som er de sentrale elementer i den fagetiske vurderingen. Det er vedtakets begrunnelse som er 
den kollegiale veiledning. Det foreslås på denne bakgrunn at det gjøres følgende endringer 
 

Endring i reglementets punkt 5 om vedtak:  

Forslag 1c) til vedtak:   

5.1 Fagetisk råd 

5.1.1 Fagetisk råd skal fatte ett av følgende vedtak: 

5.1.1.1 Klagen avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.1.2. 

5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort. 
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5.1.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog 
gis kollegial veiledning. 

 

5.2 Ankeutvalget 
5.2.1 Ankeutvalget skal fatte ett av følgende vedtak: 

5.2.1.1 Anken avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.2.2 

5.2.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort. 

5.2.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. 

5.2.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog 
gis kollegial veiledning 

 

 
******************* 
Bakgrunn for sak 2 

I fellesmøte med FER, AFEK og SST 10. september 2019 ble klart at foreningen trenger en 
bredere gjennomgang av virkeområdet for Fagetisk råd. Formålet med rådet er å fremme godt 
fag gjennom refleksjon og læring. På denne bakgrunn fremmer SST følgende forslag til vedtak:  

 
2) Forslag til vedtak:  Landsmøtet gir SST og Fagetisk råd oppgave om i felleskap å gjennomgå 

Reglementet for FER og AFEK. Gjennomgangen skal særlig fokusere på 
FERs rolle og mandat for å ytterligere øke den fagetiske refleksjonen og 
læringen. Saken legges frem for Landsmøtet i 2022.  
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SST-sak 73/19 
LM-sak 17 

SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Åste Herheim 
 
Dato: 19.09.2019  
 
Saken er tidligere behandlet i SST: 30.10.18, 06.12.19, 17.01.19, 14.02.19 og 11.04.19 

 
 
Emne:  Valg av psykologforeningens hovedsatsningsområde 2019-2022 
 
 
Sentralstyret har siden oktober 2018 vært i arbeidsprosess for å velge tema for 
psykologforeningens hovedsatsningsområde for 2019-2022.  
 
SST skal nå anbefale Landsmøtet hvilket hovedsatsningsområde de bør velge. Både analyser (se 
tidligere sakspapirer samt oppsummering i vedlegg) og tilbakemeldinger fra organisasjonen 
tyder på de to områdene står ganske likt mht antatt gjennomslagskraft. Det åpnes derfor her for 
at SST lar Landsmøtet velge mellom de to (vedtaksforslag 3). 
 
Forslag til vedtak:  

1) SST anbefaler Landsmøtet å velge ‘Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena’ som 
hovedsatsingsområde. 

2) SST anbefaler Landsmøtet å velge ‘Helsefremmende oppvekst’ som hovedsatsingsområde. 

3) SST ber Landsmøte velge mellom ‘Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena’ og 
‘Helsefremmende oppvekst’ som hovedsatsingsområde. 

 
Vedlegg 1 Oppsummeringsnotat 
Vedlegg 2 Sammendrag fra høring i mars/april 2019 
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Vedlegg 1 til SST-sak xx/19 LM-sak 17. SST-seminar 19. og 20. september 2019 

Valg av psykologforeningens hovedsatsningsområde 2019-2022 
 
Bakgrunn 
Sentralstyret har siden oktober 2018 vært i arbeidsprosess for å velge tema for psykologforeningens 
hovedsatsningsområde for 2019-2022. På bakgrunn av innspillene i ‘Din ide’ samt en samlet analyse av 
nasjonale og internasjonale trender1 ble 12 mulige temaområder identifisert og presentert for 
sentralstyret i desember 2018. På bakgrunn av drøfting og avstemning ble 6 av de 12 valgt for videre 
analyse. I januar 2019 ble to temaer valgt: ‘Helsefremmende oppvekst’ og ‘Arbeid; påvirkningsfaktor og 
inkluderingsarena’. Disse ble utredet nærmere og sendt på høring til Psykologforeningens lokallag, utvalg 
og interesseforeninger. Sentralstyret fikk i sitt møte i april 2019 lagt frem oppsummeringen fra 
høringssvarene (sak 31/19). Begge områdene ble lagt fram på lederkonferansen i juni 2019.  
 
Sentralstyret skal velge hvilket tema som skal fremmes for landsmøtet som 
hovedsatsningsområde 2019-2022  
 
Sentralstyrets vurdering kan ta utgangspunkt i flere typer kilder: 

a) De oppsummerte tilbakemeldinger organisasjonen har gitt mht de to temaene, dvs 
høringssvarene og oppsummering fra borddiskusjonene på lederkonferansen  

b) En vurdering av hvilke muligheter de to temaene har i seg,- dvs antatt gjennomslagskraft 
c) Interesse-, fag-, og – samfunnspolitiske aspekter 

 
Tilbakemeldinger fra organisasjonen 
Oppsummering av høringssvar fra lokallag, fagutvalg og faglige interesseforeninger tydet på at de to 
områdene stod relativt likt mht hva høringsinstansene foretrakk, om enn med en liten overvekt av 
‘stemmer’ til Helsefremmende oppvekst. Oppsummeringer fra drøfting ved bordene under 
lederkonferansen i juni 2019 gir det et lignende bilde.  
 
Muligheter og antatt gjennomslagskraft 
Begge temaene antas å ha tilstrekkelig gjennomslagskraft til å kunne fungere som gode 
hovedsatsningsområder. Samtidig vil dette også henge sammen med hvilke innsatsområder som velges. 
Her kan neste sentralstyre hente inspirasjon fra høringssvarene, men også fra de tversgående temaene 
som kom frem i de tidligere analysene av trender og føringer: vold, rus, menneskerettigheter, fra bruker 
til borger, sosial ulikhet, interkulturell psykologi og ‘livskvalitet som linse’. Mulige innsatsområder er også 
foreslått i to ulike innlegg i Tidsskrift for norsk psykologforening: Vesentlig arbeid, vesentlig satsning2 og 
Sats på arbeidslivet3 . 
 
 
Interesse-, fag-, og – samfunnspolitiske aspekter 
Begge områder vurderes å ha god forankring i psykologifaglig kunnskap, å kunne fungere som 
samfunnspolitiske saker for psykologforeningen samt å ha godt potensiale interessepolitisk. 

                                                 
1 FNs bærekraftsmål, WHO Europes oppfølging av disse, European Mental Health Action Plan, EU-Compass for Action on 
Mental Health and Well-being, Regjeringens strategi for psykisk helse: Mestre hele livet (2017-2022) samt statsbudsjett for flere 
departement (Prop 1 S, 2018-2019.  
2 https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/vesentlig-arbeid-vesentlig-satsning 
3 https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/sats-pa-arbeidslivet 

https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/vesentlig-arbeid-vesentlig-satsning
https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/vesentlig-arbeid-vesentlig-satsning
https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/sats-pa-arbeidslivet
https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/sats-pa-arbeidslivet
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Samlet vurdering 
En gjennomgang av prosessene organisasjonen har vært igjennom siden oktober 2018 viser at de to 
foreslåtte temaene for hovedsatsningsområde står ganske likt mht antatt gjennomslagskraft og hvilke 
muligheter de innebærer. Det er valg av innsatsområder innenfor det enkelte tema som vil kunne skille 
dem vesentlig fra hverandre på disse parameterene. Begge områdene inneholder slik sett et vell av 
muligheter og kan ansees som svært egnet ihht kriteriene.  
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Vedlegg 2 til sak xx/19 LM-sak 17: Valg av psykologforeningens hovedsatsningsområde 2019-2022  

Oppsummering av høringsinnspill vedr psykologforeningens 
hovedsatsningsområde 2019-2022 
 

Sentralstyret har siden oktober 2018 vært i arbeidsprosess for å velge tema for psykologforeningens 
hovedsatsningsområde for 2019-2022. I januar 2019 ble to temaer valgt. Disse ble sendt på høring til 
Psykologforeningens lokallag, utvalg og interesseforeninger. I dette notatet og vedleggene oppsummeres 
innspillene til de to temaområdene Helsefremmende oppvekst og Arbeid: påvirkningsfaktor og 
inkluderingsarena. Vi viser til høringsbrevet (sakspapirer til SST 14.02.19) for oppsummering av temaene 
som ble sendt til høringsinstansene. Oversikten over høringsinnspillene finnes i de tre vedleggene: 

1. Oversikt over alle høringsinstansene 
2. Oppsummering av høringsinnspill vedr ‘Helsefremmende oppvekst’ 
3. Oppsummering av høringsinnspill vedr ‘Arbeid: påvirkningsfaktor og inkluderingsarena.’ 

Hvilket tema er mest populært? 
Høringsinstansene ble ikke bedt om å angi hvilket tema de anså som mest egnet som neste 
hovedsatsningsområde, men mange har naturlig nok kommentert dette eller på andre måter signalisert 
preferanser. 

Av 14 høringsinstanser har 8 valgt å gi innspill til begge temaområdene, 3 kun til ‘Oppvekst’ og 2 kun til 
‘Arbeid’. En høringsinstans hadde ikke utfyllende kommentarer. 4 instanser markerer eksplisitt støtte til 
‘Helsefremmende oppvekst, mens to lokallag påpeker likheten til nåværende hovedsatsning og 
kommuniserer behovet for noe nytt. Samtidig ytrer ett lokallag usikkerhet rundt gevinst av arbeid som 
tema. Det er usikkert om det skal tolkes som støtte når det kun er levert innspill til ett av områdene. I så 
fall gir 7 instanser støtte til ‘Helsefremmende oppvekst’ og 5 til ‘Arbeid’. To tar ikke stilling.  

Høringsinstansenes vurdering av temaområdenes egnethet som hovedsatsning 
Helsefremmende oppvekst 

Høringsinnspillene peker på at ‘Helsefremmende oppvekst’ er en fin videreføring av nåværende og 
tidligere satsningsområder og at det kan være lurt å ha et fokusområde på barn og unge over en lengre 
tidsperiode. Oppvekst er et bredt felt som åpner for psykologarbeid på mange ulike arenaer. Å fokusere 
på barn og unges helsefremmende oppvekst er et viktig samfunnsansvar der psykologer har kunnskap 
som ikke alle andre har. Det er fortsatt mange udekkede behov hos barne- og ungdomspopulasjonen, 
det trengs mer kompetanse i mange tjenester og på de arenaene barn og unge ferdes. Vi vet ennå ikke 
nok om hvordan teknologisk utvikling påvirker psykisk helse og livskvalitet og i den vestlige verden ser vi 
en økning i rapporterte symptomer på psykiske plager, særlig hos ungdom.  

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med helsefremmende oppvekst. Når tilskuddsmidlene til 
psykologer i helse- og omsorgstjenestene opphører fra 2020 er det en risiko for at antall stillinger 
reduseres. Psykologforeningen har investert mye og det er behov for en fortsatt satsning for å 
opprettholde og videreutvikle psykologers roller bidrag i kommunen.  

To høringsinstanser trekker frem at temaområdet har mye til felles med nåværende satsningsområde og 
at de ønsker noe nytt. 
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Arbeid: påvirkningsfaktor og inkluderingsarena 

Høringsinstansene trekker frem at det er udekkede behov hos enkeltindividet, arbeidsgivere og i 
storsamfunnet. Inkludering i arbeidslivet har betydning for enkeltmenneskers tilhørighet og mestring, 
familienes levekår og for samfunnsøkonomien. Flere samfunnstrender tydeliggjør behovet for en 
satsning: innstramming i velferdskostnader, økt automatisering samt at mange faller ut av utdanning og 
arbeid tidlig i livet, ofte grunnet psykososiale utfordringer. Høringsinstansene peker på at psykologer kan 
bidra til inkludering i arbeidslivet, innsats for godt arbeidsmiljø og tilpasning til et arbeidsliv i endring. 
Det er stort behov for psykologers kompetanse og muligheter for nye arbeidsplasser. Psykologer vil 
kunne bidra på et bredt spekter: som behandlere innen tradisjonelle poliklinikker, helse i arbeid og 
somatiske avdelinger, som fagutviklere, utredere og behandlere i NAV, som bedriftsrådgivere og i 
lavterskeltilbud i bedriftshelsetjenester og som kunnskapsleverandører og pådrivere for 
helsefremmende arbeidsmiljø og god ledelse i et bredt spekter av virksomheter.  

En høringsinstans uttrykker tvil mht om gevinsten ved å ha arbeid som hovedsatsningsområde er like 
som for andre tema.  

Hvilke fokusområder trer frem i høringsinnspillene? 
De vedlagte oversiktene gir et bilde av fokusområder som er foreslått. Teksten nedenfor er en 
oppsummering og sammenstilling. Et felles fokusområde for begge temaene trådte frem: 

Hva med de unge? 

Når barn og ungdom faller utenfor i skolesystemet reduserer det mulighetene for å lykkes i arbeidslivet. 
Forebyggingen må starte allerede med frafall fra skole, samt bidra til god overgang mellom utdanning og 
arbeid. Unge mennesker med psykiske lidelser må få nødvendig hjelp for å unngå uføretrygd hvis mulig. 
Det å understøtte tilknytning til skole og arbeidsliv forebygger psykiske lidelser rusproblemer, 
kriminalitet og radikalisering. 

Helsefremmende oppvekst 
Gode tjenester, samhandling og bort med siloene.  

Flere høringsinstanser trekker frem behovet for å adressere hvordan oppdelingen av tjenester til barn og 
unge reduserer kvaliteten på hjelpen de får. Noen trekker frem behovet for en felles oppvekstlov som 
samler lovverket for tjenestene til barn og unge. Barnehage, skole og fritidsarenaer inkluderes også, alle 
krefter må trekke sammen for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge, for å gi den beste hjelpen 
og for å utnytte ressursene godt. Flere høringsinstanser omtaler behovene til barn i barnevernet og 
psykologers rolle mht å bidra med kompetanse, men også behovet for et bedre samarbeid mellom 
barnevern og andre tjenester,- til barnets beste. 

Innenfor, ikke utenfor! 

I tillegg til behandling og forebygging, kan og bør psykologer bidra til å ha mer fokus på hva mennesker 
trenger for å styrke den psykiske helsen, f.eks å være aktiv, være en del av et fellesskap og ha 
meningsfulle aktiviteter. Følelsen av å høre til og være med er viktig på alle områder i livet. Psykologer 
kan være pådrivere for hvordan samfunnet kan tilrettelegge for at slike aktiviteter blir mer tilgjengelige 
for alle i befolkningen.  

Arbeid: påvirkningsfaktor og inkluderingsarena 
Beholde og fremme tilknytning til arbeidslivet ved psykiske lidelser 

Økt samarbeid mellom helsetjenestene og arbeids-, skole- og utdanningssektoren kan bidra til å 
forebygge arbeidsfravær, AAP, uføretrygd med psykiske lidelser som årsak. Innsatsen her må være 
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tilgjengelig behandling for dem som faller ut pga psykiske lidelser (i alle ledd av tjenestene) amt ulike 
tiltak for å inkludere arbeidstakere med psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser og rusproblemer. 
Psykologer inn i NAV og bedriftshelsetjenester kan bidra. 

Arbeidsmiljø 

Globalisering og digitalisering gir utfordringer der psykologer kan bidra til menneskevennlig digitalisering. 
Et godt psykososialt miljø er en av de viktigste faktorene i moderne arbeidsliv, og det er behov for 
psykologkompetanse i dette arbeidet. Psykologer bedriftshelsetjenester kan bidra. 

 

 



 1 

 

  
SST sak 74/19 

LM-sak 13 
 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Karsten Karlsøen  
 
Dato: 11.09.2019 
 
Saken er ikke tidligere behandlet 

 
 
Emne:  Forslag fra Akershus lokalavdeling: Oppretting av klimautvalg underlagt SST 
 
 
 
Akershus lokalavdeling har denne våren ønsket å sette klimapsykologi på dagsorden i Norsk 
Psykologforening. Vi mener det er på høy tid at også Psykologforeningen støtter opp under 
Akademikerne, som i sitt policydokument anerkjenner klimaendringene som den største trussel 
mot helse i verden.  
 
Vi har derfor fremmet at vi vil foreslå klimapsykologi som hovedsatsingsområde til landsmøtet 
2019, og presenterte dette for lederkonferansen tidligere i juni. Vi fikk mange gode 
tilbakemeldinger, som blant annet har tydeliggjort en stor interesse for å aktualisere 
klimapsykologi i større grad i foreningen over tid – men ikke nødvendigvis som 
hovedsatsingsområde i kommende landsmøteperiode. Vi tar lederkonferansens tilbakemeldinger 
på alvor.  
 
For å sikre vår intensjon om å aktualisere Norsk psykologforening som en tydeligere aktør i den 
pågående klimakrisen, uavhengig av skiftende hovedsatsingsområder, og i tråd med andre 
sentrale akademikersammenslutninger, foreslår vi derfor opprettelsen av et klimautvalg.  
 
Vedtaksforslaget følger under: 
 
Vedtaksforslag: Det opprettes et klimautvalg underlagt Sentralstyret, som skal arbeide med 
Norsk psykologforenings respons til menneskeskapte klimaendringer. 
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Herunder, men ikke begrenset til, hvordan Norsk psykologforening: 
- Sikrer seg kunnskapsgrunnlag om det gjensidige forhold mellom menneskeskapte 
klimaendringer og psykologien. 
- Minsker sitt klima- og miljøavtrykk i organisasjonens daglige virke. 
- Gjør seg gjeldende i den pågående diskurs rundt menneskeskapte klimaendringer. 
 
 
Forslag til vedtak:  Sentralstyret sender forslaget til Akershus lokalavdeling over til behandling 

i landsmøtet. Forslaget fremmes som et fast, lovbestemt utvalg. Oppnevnt 
av landsmøtet, underlagt sentralstyret. Dette krever 2/3 flertall. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
SST sak 75/19 
LM-sak 24 

 
SAKSNOTAT  
 
Til: Sentralstyret (SST) 
 
Politisk ansvarlig:  Tor Levin Hofgaard 
 
Saksbehandler: Mikael Julius Sømhovd  
 
Dato: 22.09.2019 
 
Saken er behandlet i Sentralstyret 14.02.2019 (18/19) 

 
 
Emne:   
Opptak av faglig interesseforening: Norsk Forening for Avhengighetspsykologi (NFAP) 
 
 
 
Sentralstyret vedtok 14.02.2019 at opptak av NFAP som faglig interesseforening foreslås for 
landsmøtet 2019. 
 
Vedlagt finnes sak til Landsmøtet. 
 
Forslag til vedtak:  Saken fremlegges for landsmøtet 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak XX Opptak av faglig interesseforening: Norsk Forening for 
Avhengighetspsykologi (NFAP) 

 
 

Vedlagt: 
1. ‘Sak 18-19 Vedlegg 1 Søknad om opptak som FIF  NFAP’ 
2. ‘Sak 18-19 Vedlegg 2 Søknad om opptak som FIF  vedtekter’ 

 
 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 

Norsk forening for avhengighetspsykologi foreslås tatt opp som faglig 
interesseforening i Norsk psykologforening for Landsmøtet 2019



Landsmøtet 2019 
Sak XX 

 
 

Opptak av faglig interesseforening: Norsk Forening for 
Avhengighetspsykologi (NFAP) 

Norsk forening for avhengighetspsykologi, Nfap (www.nfap.no), søkte til sentralstyremøtet 14.02.2019 
(18/19) om opptak som faglig interesseforening i Norsk psykologforening med ønske om at søknaden 
blir behandlet på Landsmøtet 2019. 
 
Arne Holen (leder Nfap), Liv Arnesen og Nikolaj Kunøe kom til sentralstyremøtet for å presentere 
foreningen og søknaden. 
 
Se vedlagte søknadstekst og vedtekter for NFAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1 
 ‘Sak 18-19 Vedlegg 1 Søknad om opptak som FIF  NFAP’ 
 
Norsk forening for avhengighetspsykologi 
c/o Arne Holen Psykologtjenester 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
Org nr 918 062 432         10.10.2018 
 
 
 
 
 
Norsk psykologforening 
Postboks 419 Sentrum 
0103 Oslo 
 
 
 
Søknad om opptak som faglig interesseforening. 
Norsk forening for avhengighetspsykologi, Nfap, søker med dette om opptak som faglig interesseforening i 
Norsk psykologforening. Vi ønsker at søknaden kommer til behandling på Landsmøtet i Sandefjord 20 – 22 
november 2019. 
 
Vi viser til lover for Norsk psykologforening §12 Faglige interesseforeninger og våre egne vedtekter og 
stiftelsesdokumenter. Nfap ble stiftet 20 oktober 2016. Reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 30. 
Oktober 2017 og disse ble harmonisert til Npfs «Normalvedtekter for faglige foreninger». Gjeldende vedtekter 
for Nfap er vedlagt. 
 
Mer informasjon om Nfap finnes på vår nettside www.nfap.no Vi hadde gleden av å ha presidenten i Npf Tor 
Levin Hofgaard som åpningstaler til vår første årsmøtekonferanse i april 2018 som hadde over 60 betalende 
deltagere og vi planlegger ny konferanse våren 2019. 
 
Nfap har omtrent 100 medlemmer og er en faglig forening for psykologer som bidrar til å styrke fagmiljøet og - 
kunnskapen om rus og avhengighet blant psykologer. Det er behov for Nfap blant medlemmene til Npf. 
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi er nå den 3. største spesialistutdanningen i Npf og anslagsvis 5-
600 psykologer jobber fulltid med rus og avhengighet i Norge. 
 
På vegne av styret i Nfap vil jeg be om at Sentralstyret fremmer en sak til LM 2019 om opptak av Nfap som 
faglig interesseforening. 
 
Med hilsen 
 
Arne Holen 
Leder, Nfap 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 
‘Sak 18-19 Vedlegg 2 Søknad om opptak som FIF  vedtekter’ 

Nye vedtekter for Norsk Forening for Avhengighetspsykologi - 30.102017. 

§ 1 Formål 

 1.1 Norsk Forening for Avhengighetspsykologi skal: 

• Jobbe for å fremme det psykologfaglige arbeidet innenfor rus og avhengighetsproblematikk. 
• Fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber med rus og 

avhengighetsproblematikk. 
• Arrangere fagmøter og stimulere til at psykologer bidrar til/deltar i den offentlige diskusjon om 

rus og avhengighetsproblematikk. 
• Søke å løfte faglig standard i vårt arbeide. 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi vil søke å bli tilknyttet Norsk Psykologforening som faglig 
forening. 

§ 3 Medlemskap 

Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk Psykologforening. 

§ 4 Kontingent 

Foreningens medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse vedtaes av årsmøtet 

§ 5 Årsmøte 

 5.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

  5.2 Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av desember. 

 5.3 Innkalling skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. 

 5.4  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. 

 5.5  Fullstendig saksliste, innstilling fra valgkomite og andre forslag på styremedlemmer, må være 
tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 

 5.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. 

 5.7 Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

        .      Valg av møteleder og referent 



• Behandle foreningens årsmelding 
• Behandle foreningens regnskap i revidert stand 
• Behandle innkomne forslag 
• Fastsette kontingent 
• Vedta foreningens budsjett 
• Velge: 

a. styremedlem(mer). 

Leder og kasserer velges av årsmøtet. Øvrig styrefunksjoner konstituerer styret selv 

b. valgkomite 

c revisor 

§ 6 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter 

§ 7 Styret 

Interesseforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 10 
medlemmer. ’Styret søkes sammensatt av klinikere og forskere innen rus og avhengighet med god 
geografisk spredning. 

Styremedlemmer velges vanligvis for 2 år av gangen. Det tilstrebes en balanse mellom tiltredelse i 
styret for å sikre kontinuitet og fornyelse i styret. 

 

Styret skal: 

• Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse 
• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser 
• Representere foreningen utad 
• Arrangere faglig årsmøte, fortrinnsvis samtidig med formelt årsmøte med dagsorden 

etter vedtektene. 

’Styremøter innkalles når leder eller minimum 3 medlemmer av styret ønsker dette. Styret er vedtaksført når 
et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. 

 



§ 8 Valgkomite 

Valgkomiteen består av fem medlemmer. Den konstituerer seg selv ved å velge en leder. Lederen 
koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre. Valgkomiteen skal arbeide aktivt med å 
fremskaffe kandidater til de ulike verv. 

§ 9 Grupper/avdelinger 

Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike 
avdelinger/grupper. 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke 
inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.  

§ 10 Signaturrett/opptre på vegne av foreningen. 

Følgende personer kan signere på offentlige dokumenter, og inngå økonomiske avtaler på vegne av 
foreningen: 

- Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap 
 

Følgende personer kan betale regninger og/eller godkjenne utgifter på vegne av foreningen. 

- Kasserer alene 
- Styrets leder alene 

§ 11 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene 

§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at oppløsning 
skal skje, må det vedtas med minst 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå 
avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet 
valg foretas.
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