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Dokumentmal konsulentsyklusbeskrivelser 

Formål: Formålet med denne beskrivelsen er at du tydeliggjør dine spesialistkompetanser 

som (arbeids- og) organisasjonspsykolog. Du skal her beskrive ett prosjekt der du har hatt 

ansvar for flere av prosjektfasene/kjernekompetanser: behovsanalyse/prosjektmålsetting, 

utredning, prosjektdesign, implementering, evaluering og kommunikasjon mot klient. Hver 

av disse nøkkelkompetansene kan bestå av flere primærkompetanser. Se fullstendig 

oversikt over disse i slutten av dette dokumentet. 

Beskrivelse av kompetanser 

For at en kompetansebeskrivelse skal vurderes som på spesialistnivå, kreves det du har gjort 

selvstendige faglige vurderinger i tråd med de refleksjonsspørsmålene som er stilt nedenfor, 

og at dette fremkommer i prosjektbeskrivelsen.  

Refleksjonsspørsmål som kan hjelpe deg til å få frem anvendte kompetanser: 

- 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 for den tilnærmingen, metoden 

eller de verktøyene du har valgt?  
- Hvilke etiske utfordringer var relevante i prosjektet og hvordan håndterte du disse 

utfordringene? 
o Referansemodell på Psykologforenings hjemmeside: 

http://psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-fagutoevere/Etikk/Etiske-
prinsipper-for-nordiske-psykologer  

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

- Eventuelt: Hva måtte du lære mer om, hvilke kompetanser måtte du utvikle i løpet av 
prosjektet du beskriver, og hvordan gjorde du det?  

 

 

 

 

 

Omfang bør begrenses til inntil 2000 ord (inkludert tekst i dokumentmal, eksklusiv denne 

siden og oversikt over kompetansemodellen), inklusiv eventuell litteraturliste. 

 

http://psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-fagutoevere/Etikk/Etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer
http://psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-fagutoevere/Etikk/Etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer
http://psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-fagutoevere/Etikk/Etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer
http://psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-fagutoevere/Etikk/Etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer
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Navn psykolog: 

Navn veileder: 

Konsulentsyklusbeskrivelse underveis/mot slutten 

 
Tidsperiode (Dato fra – til)  

 
Oppdragsbeskrivelse Her beskriver du kort oppdraget (Eks: Arbeidsmiljøundersøkelse, lederutvikling, 
Teamutvikling, konflikthåndtering) og formålet med oppdraget: 
 

 
Institusjon/ organisasjon arbeidet ble utført i (Navn på oppdragsgiver, avdeling. Dersom oppdragsgiver 
må være anonym, beskriv type organisasjon generelt): 
 

 
Beskriv din rolle i prosjektet (eks. prosjektleder, internkonsulent, ekstern konsulent), og eventuelt miljøet 
du var en del av: 
 

 
Primærkompetanser: Se oversikt og definisjon over de 20 primærkompetansene til slutt i dette 
dokumentet. 
Beskriv prosjektet gjennom å fylle ut boksene nedenfor. Fyll ut kun de kompetanse du mener er relevant. 
Beskriv kort hva du gjorde i de ulike fasene. Legg mest vekt på å synliggjøre kompetansene du anvendte 
(se «beskrivelse av kompetanser» ovenfor) 

 
Målspesifisering: Hva var formålet med prosjektet, hvordan ble 1. behovsanalyse foretatt og 2. hvilke mål 
ble satt for prosjektet? Drøft kort styrker og svakheter med tilnærmingen:  
 

 
Kartlegging (velg blant primærkompetanser 3. -6.) Beskriv hvilke metoder som ble valgt for prosjektet, og 
gi en kort begrunnelse for at denne metodikken ble valgt. Spesifiser i hvilken grad andre metoder ble 
vurdert basert på rådende faglitteratur. Hva er styrkene, svakhetene eller begrensingene for den 
tilnærmingen, metoden eller de verktøyene du har valgt?  
 

 
Prosjektdesign/utvikling (primærkompetanser 7.-10.): Kun dersom aktuelt; beskriv vesentlige tilpasninger 
av verktøy eller metoder til dette prosjektet. Begrunn eventuelt hvorfor tilpasninger ikke ble gjort. Beskriv 
utfordringer og løsninger. 
 

 
Intervensjon (primærkompetanser 11- 15.): Hvordan ble prosjektet planlagt og implementert på individ-, 
gruppe- og/eller organisasjonsnivå? 
 

 
Evaluering (primærkompetanser 16.- 18.): I hvilken grad ble en evaluering av prosjektet planlagt og 
hvordan ble denne gjennomført? 
 

 
Kommunikasjon (primærkompetanser 19.-20.): Hvordan ble resultater kommunisert tilbake til 



Dokumentmal  Prosjektbeskrivelser - EuroPsy Spesialistsøknad 

 

3 
 

organisasjonen muntlig og skriftlig? 
 

 
Etikk: Hvilke etiske utfordringer dukket opp under prosjektet og hvordan ble disse håndtert? 
 

 
Kompetanse: Hva har vært merverdien du som psykolog har tilført dette prosjektet? 
 

 
Generelle kompetanser: Drøft kort minimum 3 av punktene under (stryk de du ikke beskriver): 
 

• Profesjonell tilnærming: Valg av hensiktsmessig strategi for problemhåndtering, basert på 
kontekst og egne handlingskompetanser (eks. grenser for egen kompetanse, habilitet) 

• Kontinuerlig faglig egenutvikling: Oppdatere og utvikle egne primær- og generelle-kompetanser, 
kunnskap og ferdigheter i tråd med endringer innen fagfeltet og standarder og psykologfaglige 
krav  

• Profesjonelle relasjoner: Etablere og vedlikeholde relasjoner til andre fagpersoner og relevante 
organisasjoner 

• Forskning/utvikling: Utvikle nye intervensjoner, tjenester og produkter som kan hjelpe 
nåværende og fremtidige klienter, og som kan bidra til å generere nye faglige tjenester eller 
forretningsmuligheter 

• Markedsføring og innsalg: Presentere eksisterende og nye produkter og tjenester for 
(potensielle) klienter, kontakte klienter, sette opp forretningstilbud, selge inn tjenester og følge 
opp etter gjennomført salg 

• Klientadministrasjon: Etablere og vedlikeholde relasjon til (potensielle) klienter, holde oversikt 
over klienters behov og tilfredshet, identifisere muligheter for utvikling av egen virksomhet, faglig 
eller kommersielt 

• Praksishåndtering: Utvikle og administrere egen praksis, det være seg et lite selskap eller en 
avdeling i en større organisasjon, inkludert økonomiske, personalmessige og operasjonelle 
forhold, samt å lede ansatte 

• Kvalitetssikring: Etablere og opprettholde et helhetlig system for kvalitetskontroll av egen praksis  

• Selvrefleksjon: Vise evne til kritisk refleksjon av egen praksis og kompetanse 
 

Referanser til litteratur (ikke en lang referanseliste, men noen oppdaterte referanser som viser at du 
jobber evidensbasert). Bruk gjerne sitering i teksten over (forfatternavn, årstall) 
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20 primærkompetanse organisert i 6 kjernekompetanser 

A. Målspesifisering Samarbeide med klienten om å definere mål for en planlagt intervensjon 

eller tjeneste. 

1. Behovsanalyse Benytte hensiktsmessige metoder for å samle inn informasjon om klientens 

behov, legge til rette for videre oppfølging gjennom å klargjøre og analysere 

behovene. 

2. Målspesifisering Foreslå og forhandle om målsetninger overfor klienten, etablere akseptable 

og realistiske mål, og spesifisere kriterier for senere evaluering av 

måloppnåelse. 

B. Kartlegging Kartlegge relevante karakteristika ved individer, grupper, organisasjoner og 

situasjoner ved bruk av hensiktsmessige metoder. 

3. Individuell kartlegging Gjennomføre hensiktsmessig kartlegging av enkeltindivider ved hjelp av 

intervjuer, tester og observasjoner. 

4. Gruppekartlegging Gjennomføre hensiktsmessig kartlegging av grupper ved hjelp av intervjuer, 

tester og observasjoner. 

6. Kartlegging av 

organisasjoner 

Gjennomføre hensiktsmessig kartlegging av organisasjoner ved hjelp av 

intervjuer, spørreundersøkelser og andre metoder og teknikker. 

5. Situasjonell kartlegging Gjennomføre hensiktsmessig kartlegging av situasjoner ved hjelp av 

intervjuer, spørreundersøkelser og andre metoder og teknikker. 

C. Utvikling Utvikle intervensjoner, tjenester eller produkter med utgangspunkt i 

psykologisk teori og metoder, som kan benyttes av klienter eller psykologer. 

7. Tjeneste- eller 

produktdefinisjon og 

kravanalyse 

Definere hensikten med et en tjeneste eller et produkt, identifisere 

relevante interessenter/nøkkelpersoner, analysere krav og begrensninger, 

og definere hensiktsmessige spesifikasjoner for tjenesten eller produktet, 

tilpasset den aktuelle konteksten tjenesten eller produktet skal inngå i. 

8. Tjeneste- eller 

produktdesign 

Designe eller tilpasse tjenester eller produkter i samsvar med de definerte 

kravene og begrensningene, tilpasset den aktuelle konteksten tjenesten 

eller produktet skal inngå i. 

9. Tjeneste- eller 

produkttesting 

Teste tjenesten eller produktet og vurdere hensiktsmessighet, reliabilitet, 

validitet og andre karakteristika, tilpasset den aktuelle konteksten tjenesten 

eller produktet skal inngå i. 

10. Tjeneste eller 

produktevaluering 

Evaluere en tjeneste eller et produkt med utgangspunkt i nytteverdi, hvor 

fornøyd klienten er, brukervennlighet, kostnader og andre aspekter 

relevante for den aktuelle konteksten tjenesten eller produktet skal inngå i.  

D. Intervensjon  
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11. Planlegging av 

intervensjon 

 Utvikle en hensiktsmessig plan for en intervensjon, med utgangspunkt i 

definerte mål. 

12. Intervensjon rettet mot 

enkeltperson 

Anvende hensiktsmessige intervensjonsmetoder som har direkte effekt på 

ett eller flere individer, og som er i tråd med planen for intervensjonen. 

13. Situasjonsspesifikk 

intervensjon 

Anvende hensiktsmessige intervensjonsmetoder som har direkte effekt på 

bestemte sider ved en situasjon, i tråd med planen for intervensjonen. 

14. Indirekte intervensjon Anvende hensiktsmessige intervensjonsmetoder som setter individer, 

grupper eller organisasjoner i stand til å lære og til å ta beslutninger som 

gjelder dem.  

15. Tjeneste- eller 

produktimplementasjon 

Introdusere tjenester eller produkter og promotere korrekt bruk av dem 

overfor klienter eller andre psykologer. 

E. Evaluering Avgjøre om intervensjoner er hensiktsmessige, basert på samsvar med 

planen for intervensjonen og definerte mål. 

16. Planlegging av 

evaluering 

Lage en hensiktsmessig plan for evalueringen av en intervensjon, som 

inkluderer kriteriene og de definerte målene fra intervensjonsplanen. 

17. Evalueringsmåling Velge og anvende adekvate kartleggingsmetoder i tråd med 

evalueringsplanen. 

18. Evalueringsanalyse Gjennomføre analyser i tråd med evalueringsplanen, og vurdere 

effektiviteten til intervensjoner tilpasset den aktuelle settingen.  

F. Kommunikasjon Gi informasjon til klienter på en adekvat måte som møter klientenes 

behov og forventninger. 

19. Gi tilbakemelding Gi muntlig og/eller audiovisuell tilbakemelding til klienter på en adekvat 

måte. 

20. Rapportskriving Skrive hensiktsmessige rapporter til klienter som formidler resultater fra 

kartlegginger, tjeneste- eller produktutvikling, intervensjoner, og/eller 

evalueringer. 

 

 


