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Innledning 
Dette dokumentet er skrevet for psykologen under spesialistutdanning og den/de som veileder 
psykologen. Det beskriver krav til psykologen og veileders rolle og oppgaver.  
 
Spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi består av kurs, veiledet praksis og en 
spesialistoppgave. Til sammen skal disse aktivitetene lede til at læringsmålene for spesialiteten 
blir nådd.  
 
Veiledningen tar utgangspunkt i psykologens egne praksiserfaringer. Den skal belyse et bredt 
spekter av problemstillinger som er relevante for praksisen. Veiledningen skal også berøre 
organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, 
og fagetiske problemstillinger. Veiledningsrommet brukes til refleksjon over praktiske oppgaver 
og utfordringer, disse belyses ved hjelp av organisasjonspsykologiske teorier og modeller.  
 
Veiledning er spesielt viktig i spesialistutdanningen for å utvikle de handlingskompetansene som 
kjennetegner en spesialist i organisasjonspsykologi. Veilederen er sentral når det gjelder å bidra 
til denne utviklingen og til å vurdere om læringsmålene for spesialiteten er nådd.   
Et viktig element i læringsaktivitetene vil være to innleveringsarbeid som veileder skal vurdere.  
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Konsulentsyklus 
Med konsulentsyklus menes det den fullstendige prosessen som et organisasjonspsykologisk 
oppdrag medfører. Prosessen kan gjennomføres som internt ansatt i en organisasjon eller som 
ekstern konsulent. Konsulentsyklusen omfatter hele prosessen, fra en innledende bestilling og 
behovsanalyse, via utredning og implementering til avsluttende evaluering og tilbakemelding.  
 
Psykologen under spesialisering skal i løpet av sin veiledningsperiode i spesialistprogrammet 
levere inn beskrivelser av to konsulentsykluser til sin(e) veileder(e). Den ene ca. midtveis i 
spesialiseringsperioden, den andre mot slutten av spesialiseringsperioden.  
 
Hensikten med å beskrive denne prosessen er å synliggjøre den kompetanse som psykologen 
har vist, eller som det var nødvendig å tilegne seg, for å gjennomføre det aktuelle oppdraget.  
 
De to beskrivelsene inngår som en del av den totale mappen som dokumenterer psykologens 
utdanningsaktiviteter i spesialistutdanningen.  

Kompetansemodellen 
Målbeskrivelse for spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi er i stor grad utarbeidet i tråd 
med EFPA1 sitt spesialistsertifikat i organisasjonspsykologi. Dette sertifikatet bygger på 
grunnsertifikatet i EuroPsy. I beskrivelsen av spesialistsertifikatet, som i EuroPsy generelt, er 
vurdering av kompetanse sentralt. Det blir lagt vekt på at den som kvalifiserer for sertifikatet 
skal kunne vise at en rekke handlingskompetanser og generelle kompetanser er oppnådd. 
Godkjent spesialistutdanning i organisasjonspsykologi skal oppfylle kravene i 
spesialistsertifikatet. Spesialister i organisasjonspsykologi skal derfor kunne søke EuroPsy 
spesialistsertifikat i organisasjonspsykologi uten ytterligere dokumentasjon (dette forutsetter at 
en først har blitt sertifisert med EuroPsy grunnsertifikat). Kompetansene som inngår i modellen 
klassifiseres som handlingskompetanser (professional competences) og et sett med generelle 
kompetanser (enabeling competences). 
 
Handlingskompetanser  
Handlingskompetansene er direkte knyttet til konsulentsyklusen og består av 6 
kjernekompetanser (core/key competences):  

• Målspesifisering: Identifisere utfordringer og behov for organisasjonspsykologisk 

intervensjon, anbefale metode og samarbeide med oppdragsgiver for å klargjøre behov, 

avklare og fordele ansvar mellom psykologens som bidragsyter og klienten som 

oppdragsgiver – definere mål og utvikle kriterier for måloppnåelse.   

• Utredning: Kunne velge og anvende passende og evidensbaserte instrumenter, teknikker 

og metoder for utredning på ulike nivåer i ulike organisasjoner.  

                                                 
1 European Federation of Psychological Associations har 36 nasjonale medlemsforeninger og representerer 
gjennom disse ca. 300.000 psykologer. EFPA eier EuroPsy er en standard for utdanning av psykologer i Europa. Det 
består av et grunnleggende sertifikat og to spesialistsertifikat (psykoterapi og arbeid- og organisasjonspsykologi) 
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• Utvikling: Bidra til utvikling og tilpasning av instrumenter og metoder. Dette forutsetter 

at en har kompetanse til å analysere behov, vurdere egnethet, kunne designe og tilpasse 

ulike instrumenter og metoder. 

• Intervensjon: Kunne lede eller bidra til intervensjoner og implementeringsprosesser 

overfor individer, grupper og organisasjonen som helhet. 

• Evaluering: Evaluere program og intervensjoner i organisasjonen. Dette omfatter 

mellom annet å kunne planlegge evalueringer av intervensjoner, vurdere målkriterier og 

gjennomføre evalueringer av intervensjoner. 

• Kommunikasjon: Kommunisere effektivt om resultatene av vurderinger og 

intervensjoner via tilbakemeldingsøvelser og skriftlige rapporter. 
 
Disse 6 kjernekompetansene består hver og en av opptil flere handlingskompetanser. For 
eksempel vil målspesifisering bestå av en behovsanalyse og en måldefinering. Kompetanse til 
utredning eller intervensjon må kunne demonstreres for flere nivåer i en organisasjon (individ, 
gruppe, organisasjon). Det følger med et skjema som viser hvilke kompetanser og 
delkompetanser som må oppfylles for at kompetansen tilfredsstiller kravene til spesialist i 
organisasjonspsykologi.  
 
Kompetansene beskrevet ovenfor er generisk utformet. Den konkrete kompetansen som er 
nødvendig for å kunne utføre et organisasjonspsykologisk prosjekt må beskrives i henhold til det 
aktuelle fagområdet prosjektet kan tematiseres innen. Dersom konsulentsyklusen beskriver et 
lederutviklingsoppdrag må målspesifisering, utredning, etc. beskrives det på en måte som 
synliggjør en spesialistkompetanse innen lederutvikling. Det samme vil gjelde for de andre 
læringsområdene som er sentrale i spesialiteten. For eksempel: Organisasjonskultur eller 
arbeidsmiljø, teamutvikling, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, rekruttering og 
seleksjon.  
 
Generelle kompetanser (enabling competences)  
Disse kompetansene er ikke fagspesifikke, de er knyttet til utøvelsen av rollen som 
organisasjonspsykolog. De handler om kompetanse til å: 
 

• Sørge for egen kompetanseutvikling: Oppdatere og utvikle kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger 

• Etablere, vedlikeholde og utvikle profesjonelle relasjoner til kollegaer og 
samarbeidspartnere 

• Utvikle nye produkter eller tjenester 

• Etablere og utvikle forholdet til kunder 

• Utvikle og lede egen praksis 

• Kvalitetssikre egen praksis 

• Selvrefleksjon; kunne reflektere over grenser for egen kompetanse, evne til etisk 
refleksjon over dilemmaer i praksis (ta utgangspunkt i den tematisering av holdningsmål 
beskrevet i målbeskrivelsen, s. 8). 
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Psykolog og veileder skal i starten av veiledningsforholdet sammen sette opp utviklingsmål for 
disse kompetansene.  
 
Kompetansebeskrivelse 
Hvordan kan man beskrive en prosess på en slik måte at leseren forstår at dette er utført av en 
spesialist i organisasjonspsykologi, ikke av en økonom eller sivilingeniør? Det er enkelt å 
beskrive hva en har gjort, men vanskeligere å beskrive hvilken kompetanse som en måtte 
anvende eller utvikle for å få jobben gjort. Spesielt vanskelig kan det være å beskrive den 
merverdien organisasjonspsykologen har tilført organisasjonen. 
 
Det som skiller en spesialist i organisasjonspsykologi fra andre aktører i det samme markedet er 
at praksis er en bevisst anvendelse av det kunnskapsgrunnlaget (se målbeskrivelse for 
spesialiteten) som definerer organisasjonspsykologien. Dette grunnlaget blir formidlet via 
kursdelen av spesialistutdanningen og gjennom litteratur spesifikt for organisasjonspsykologi. 
Refleksjoner over hvordan kunnskapen har blitt anvendt bør være sentralt i beskrivelsen av 
konsulentsyklusen.  
Her er noen spørsmål som kan være til nytte for disse refleksjonene:  

- Hvilke teorier og modeller ligger til grunn for de behovsanalyser, utredninger, 
utviklingsprosjekt, intervensjoner og evalueringer som du har utført? 

o Kunne du ha valgt andre teorier eller modeller? 
o Passende litteraturreferanser viser at du støtter dine vurderinger på oppdatert 

forskning  
- Hva er styrkene, svakhetene eller begrensingene, ifølge litteraturen, for den 

tilnærmingen, metoden eller de verktøyene du har valgt?  
- Hva måtte du lære mer om, hvilke kompetanser måtte du utvikle i løpet av prosjektet du 

beskriver, og hvordan gjorde du det?  
- Hvilke etiske utfordringer oppdaget du i løpet av prosjektet og hvordan håndterte du 

disse utfordringene? 
o Referansemodell på Psykologforenings hjemmeside 

- Hva har vært merverdien du som psykolog og organisasjonspsykolog har tilført dette 
prosjektet? 

 
 

Veileders rolle i kompetanseevaluering 
Veileder skal vurdere hvorvidt kompetanse knyttet til forskjellige deler av konsulentsyklusen er 
tilstrekkelig utviklet, eller hva som er nødvendig å utvikle videre. Her vil evalueringen av de to 
innleveringene være av forskjellig karakter: Den første evalueringen (midtveis) skal primært 
være formativ; hensikten er, sammen med psykologen, å finne fram til hva som må utvikles 
videre, og gjennom felles refleksjon utarbeide en plan for hvordan kompetansene kan utvikles. 
Den andre evalueringen (mot slutten) skal i større grad være summativ; den skal angi hvorvidt 
psykologen under utdanning har nådd læringsmålene for spesialiteten.  
 



5 

Norsk Psykologforening 2014 
 

Vurderingsskala 
EuroPsy-modellen har en 4 punktskala for vurdering av kompetanse. Skalaen som benyttes her 
er en tilpasning til en organisasjonspsykologisk kontekst og en presisering av hvordan 
kompetanse vurderes. 
1: Psykologen har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, men har ikke demonstrert praktisk 
kompetanse 
2: Psykologen har vist kompetanse nødvendig for å utøve enkle oppgaver, men kan ikke utøve 
disse oppgavene uten veiledning 
3: Psykologen demonstrerer kompetanse for selvstendig å arbeide med 
organisasjonspsykologiske oppgaver gjennom refleksjon over sin anvendelse av 
organisasjonspsykologiske teorier og modeller 
4: Psykologen demonstrerer kompetanse for selvstendig å arbeide med komplekse 
organisasjonspsykologiske oppgaver, gjennom avansert refleksjon over sin anvendelse av 
organisasjonspsykologiske teori og modeller. Evne til etisk refleksjon er en forutsetning. 
 
Nivå 3 definerer den kompetansen psykologer bør ha når de begynner å arbeide i en 
organisasjonspsykologisk praksis. Det er nivå 4 på skalaen som definerer spesialistkompetanse. 
Psykologen må, i løpet av utdanningen, nå nivå 4 for minimum en delkompetanse innen hver 
av de 6 kjernekompetansene. For hver kompetansesyklusbeskrivelse vil det være et utvalg av 
delkompetanser som blir adressert.  
 
Veileder skal også gi en skriftlig begrunnelse på skåringene (det tas for gitt at en muntlig 
tilbakemelding blir gitt av veileder). 

- Dette informerer psykologen om den kompetansen denne har og gir mulighet for å angi 
utviklingsbehovene (spesielt midtveisevalueringen) 

- En skriftlig midtveisevaluering vil gi nødvendig informasjon til eventuell nye veiledere i 
spesialistutdanningen. 

- En skriftlig begrunnelse av skåringen vil være et viktig grunnlag for den veiledningsattest 
som veileder skal skrive.  

 
De generelle kompetansene er ikke spesifikke for en organisasjonspsykologisk praksis, eller 
basert på organisasjonspsykologiske teorier eller modeller, men er nødvendige for å kunne drive 
og utvikle egen praksis på en forsvarlig måte. Den skalaen som er angitt for 
handlingskompetansene vil dermed ikke passe til de generelle kompetansene. Utviklingsbehov 
og utviklingsmål for disse kompetansene defineres av psykolog og veileder.   
 
For hver konsulentsyklus skal psykologen adressere minimum 3 av de generelle kompetansene 
som er angitt ovenfor. I sluttevalueringen skal psykologen demonstrere spesialistnivå på 
minimum 3 kompetanser 
 
Mappe: Konsulentsyklusbeskrivelsen, sammen med veileders vurdering og veilederattest, 
inngår i psykologens mappe for spesialistutdanningen og sendes inn til Psykologforeningen. 
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