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Rune Lauvanger – nytt styremedlem 
 
51 år 
Grunnfag psykologi i Bergen, Embedsstudiet i Oslo. 
Hovedpraksis på Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. 
Jobbet på Nysyketeam Aker sykehus. 
PPT Oslo førskolebarn. 
Siden 2004  til d.d. på Lovisenberg DPS i Voksenpsykiatrisk poliklinikk. 
Spesialist i Klinisk voksenpsykologi. 
Hovedtillitsvalgt for NPF på Lovisenberg diakonale sykehus siden 2006. 

Aldri sittet i styret i lokalavdelingen før. 
Deltok for første gang på landsmøtet som Oslo delegat i 2019. 
 
Styret i Oslos lokalavdeling gir en anledning til å bli bedre kjent med, bygge fellesskap og 
være med å utvikle bruken av psykologer. Fagpolitisk har jeg i rollen som hovedtillitsvalgt på 
et sykehus engasjert meg i et vidt spekter av saker, alt fra lokale arbeidsbetingelser for 
psykologer som lønn, arbeidstid og kontorer til utvikling av tjenestetilbudet innen psykisk 
helsevern lokalt, i HSØ og hele landet. Jeg har savnet en arena å kunne engasjere meg i en 
bredere bruk av psykologer enn bare klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten. 
Jeg brenner for at psykologer må få brukt sin faglighet uansett hvor i samfunnet de jobber og 
at samfunnet blir kjent med hvordan de kan nyttegjøre seg psykologer. Det har vært 
spennende å følge med på hvordan psykologer i kommunen gradvis utvikler rollen sin selv 
om de er ganske få så langt. På sykehusene har veksten i jobber vært stor samtidig som rollen 
gradvis kommet under press mot mer skjemaer, kontrollfunksjoner og for korte forløp. Jeg 
brenner for at noen trenger offentlig dekket langtidspsykoterapi og er bekymret for 
avtalespesialistenes fremtid.   
Det kjennes ut som om det er på tide å engasjere seg mer i lokallaget, og et fokus på hele 
bredden av psykologroller og muligheter. 
 
 
 

Aksel Lindstad – nytt styremedlem 
 
Jeg er 31 år gammel. Jeg har en samboer og en 6 måneder 
gammel datter.  For tiden jobber jeg som psykolog på 
Diakonhjemmet, enhet Raskere tilbake. Arbeidserfaringen min 
som psykolog er fra 1., 2., og 3. linjen. Jeg har vært styreleder i 
Buskerud lokallag i 3 år, og styremedlem/nestleder i 2 år. 
Meldte meg inn i styret noen måneder etter jeg var 
ferdigutdannet. Som styreleder og engasjert i Buskerud lokallag 
har jeg jobbet for å få arbeidsvilkårene i spesialisthelsetjenesten 
på dagsorden, arrangert fagdager og fagkvelder med tematikk 

tilknyttet en bredde av arbeidsområder. 



 
Jeg har sittet i utvalg for å endre prinsipprogrammet til Norsk psykologforening, fått 
gjennomslag for viktige fagpolitiske saker, presentert saker på lederkonferanser og 
landsmøter, samt deltatt aktivt på talerstolen på landsmøter. 
Som student var jeg leder i Fagutvalget på Psykologisk institutt NTNU og var der blant annet 
med i oppstarten og videreføringen av Psykologidagen. 
Som styremedlem vil jeg kunne bidra med fagpolitisk erfaring, styreerfaring og erfaring med 
planlegging og gjennomføring av en strategiplan for å få gjennomslag for medlemmenes 
interesser. I tilleg så kan jeg bidra med en positiv, vennlig og hyggelig tilstedeværelse på 
styremøter 
 
Fagpolitisk er jeg opptatt av gode og riktige tjenester for klienter og pasienter. At 
spesialiseringen legger til rette for å videreutdanne psykologer som er gode på 
implementering av nye tiltak, som har forståelse for hva riktig hjelp er på riktig tidspunkt.  
Jeg er opptatt av at vi skal utvikle en psykologprofesjon som fronter godt faglig arbeid, der 
resultatet også vil gjøre det gøy og meningsfullt å dra på jobb, og som er forenlig med et langt 
arbeidsliv. 
 

 
Kjersti Kjerschow Lohne – nytt styremedlem 
 
Kjersti Kjerschow Lohne er 41 år, ble utespesialist i klinisk 
voksenpsykologi og mangler et års praksis for å bli spesialist i 
nevropsykologi. Hun jobber på Kapellveien habiliteringssenter i Stiftelsen 
Nordre Aasen, hvor hun er tillitsvalgt for psykologene. Hun er sterkt 
engasjert i arbeidet med utredning og behandling av barn med 
utviklingsforstyrrelser. Tidligere har hun jobbet i PP-tjenesten, DPS 
døgnavdeling for voksne og i en privat klinikk. Psykologgruppa  hos oss 
ønsker at hun blir styremedlem i NPFs lokallag i Oslo. 
 

Her er noen av sakene Kjersti brenner for: 
 
«I psykologforeningen ønsker jeg å bidra til at foreningen får fokus på skolen som en 
avgjørende arena for forebygging og styrking av barns mestringsfølelse og psykiske helse: 
Skolen har gått i feil retning ved at det teoretiske og skriftlige verdsettes høyere enn alt annet. 
Det er feil å nedprioritere praktiske, muntlige og estetiske ferdigheter i skolen. Barn er 
forskjellige og har ulike evner, evneprofiler og interesser, og psykologer har en rolle i å 
påpeke hvordan skolen må tilpasse seg dette. Læring handler ikke minst om modning, og 
modning skjer i ulikt tempo og kan ikke forseres. Mange år med fremskyndet skolestart og 
økt fokus på teoretiske fag har ikke gitt oss bedre resultater. Det bør være en selvfølge at alle 
skolebarn får oppleve fag de mestrer og liker. For svært mange barn passer ikke en 
stillesittende skolehverdag. Det er trist hvordan skolen skaper tapere og psykiske 
helseproblemer blant unge gjennom å frata så mange mestringsfølelse og læringsglede. Selv 
om de fleste psykologer selv har vært skoleflinke eller har skoleflinke barn, bør vi klare å 
engasjere oss for at alle barn skal få oppleve å være god til noe på skolen.  
 
Jeg mener også at psykologforeningen bør tydelig fokusere på viktigheten av at de alvorligst 
syke blant våre pasienter får den best mulige behandlingen. Dette fokuset kan lett falle i 
bakgrunnen når fanesakene er lettere psykiske lidelser og forebygging. Andelen psykisk syke 
med alvorlig sinnslidelse eller andelen med utviklingsforstyrrelser vil ikke gå ned med 



lavterskeltilbud. Disse pasientgruppene fortjener å få gode helsetjenester. Personer med 
utviklingsforstyrrelse får ofte ikke nok hjelp når de får psykiske tilleggslidelser og det finnes 
dessverre nesten ikke tilpassede døgnplasser for dem i psykisk helsevern. Foreningen bør 
være en tydelig stemme for at disse pasientgruppene får hjelp som bidrar til symptomlindring, 
livskvalitet og mestring.» 
 
Kjersti er en som vil kunne bidra mye i psykologforeningen. 
 
 

Lena Sayed – kom med i Oslostyret etter landsmøtet 2019 

38 år gammel norsk libanesisk kvinne som for tiden jobber på 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for psykisk helsevern. Før dette 
jobbet jeg på Barnas Stasjon Blåkors - ett lavterskel tilbud for familier i 
sårbare livssituasjoner, Lovisenberg DPS Poliklinikk Grünerløkka, 
rusbehandling døgn på Ullvin og en stilling jeg selv formet i 
Frelsesarmeens rusomsorg der jeg hadde individualterapi og veiledet 
personal på lavterskel poliklinikk, bo-tiltak, jobb-tiltak og ettervern. 
Gjennom mine jobberfaringer har jeg blitt økende bekymret for de 
rammene rundt behandling man til enhver tid må forholde seg til - der 

økt rapportering og detaljstyring er i veien for å kunne utøve yrket sitt og gi god helsehjelp på 
en forsvarlig måte. Mens psykologforeningen har jobbet med å få gjennomslag på politisk 
nivå for mange saker syntes jeg samtidig det har vært ett manglende fokus på de rammene og 
arbeidsvilkår som det er blitt ropt varsko om over lengre tid. Etter de debattene som har vært i 
psykologforeningen det siste året føler jeg håp for at det igjen vil kunne være mulig å jobbe i 
en spesialisthelsetjeneste der integritet, faglighet og pasientens beste kommer først. Jeg mener 
også det er mulig å ha ett slikt fokus samtidig som man jobber med flere saker - som å styrke 
kommunehelsetjenesten, jobbe forebyggende i ett folkehelseperspektiv og belyse den unike 
fagkunnskap psykologer innehar. Jeg ønsker å være delaktig i dette og melder derfor min 
interesse for å være styremedlem i Oslo lokallag.  

Utdanning: 

BSc Psychology first class honours, Goldsmiths College, University of London. 
 
Cand.Psychol, Psykologisk Institutt UiO med ett semester på Simon Frasier University, 
Vancouver. Ferdigutdannet 2011. 

Voksenspesialitet v/IAP 
 

 
Jostein Skjelgård - nytt styremedlem 
 
Presentasjon av meg selv:  
Jeg er utdannet psykolog fra UiO, ferdig våren 2014. Før jeg 
begynte å studere psykologi jobbet jeg i flere år som 
fysioterapeut, både privat og i offentlig sektor, blant annet 
hjertemedisinsk, intensiv og ortopedisk avdeling ved OUS. 



Noe av bakgrunnen for at jeg begynte å studere psykologi var interessen for skjæringsfeltet 
psyke og soma, og jeg interesserer meg særlig for pasienter som har utfordringer med 
kompliserte og kroniske smertelidelser, samt ulike former for avhengighetslidelser. Jeg ble 
ferdig klinisk spesialist i rus og avhengighetspsykologi oktober 2019.  
I jobben min ved Seksjon Ung satt jeg som tillitsvalgt for psykologene. Jeg har også vært med 
å starte NFAP som er en organisasjon for psykologer med interesse i rusfeltet.  
Jobberfaring: 
10.2019 til nå: Oppfølgingsenheten Frisk i Oslo, jobber med pasienter med sykelig overvekt 
12.2014 - nå Apexklinikken, privatpraksis 
02.2019-02.2020 Helseavklaringsteamet ved NAV Grünerløkka 
02.2017 -02.2019 OUS avdeling rus og avhengighet, seksjon Ung (I permisjon)  
05.2016 - 02.2017 OUS Ullevål, Spesialiserte ruspoliklinikker, Enhet 1 (LAR) 
08.2014 - 05.2016 Ahus, ARA Nedre Romerike 
06.2013 - 12.2013 OUS, Rikshospitalet, psykosomatisk avd. Psykologassistent 
03.2011 - 06.2012 ABC Studien Forskningsassistent 
 
Det jeg er opptatt av fagpolitisk er følgende:  
 
1) Jeg ønsker å jobbe for en kultur for de som er ansatt i helseforetakene der det er «godkjent» 
å forhandle om lønn/betingelser. Jeg har hørt om og selv opplevd negative reaksjoner ved 
forsøk på å forhandle om lønn og andre betingelser ved ansettelse.  
2) Jeg ønsker å jobbe for at ansatte i 1.linje/bydelene får dekket utgifter til 
spesialiseringsløpet. Slik det er i dag er det opp til den enkelte å forhandle om dette gode ved 
ansettelse.  
3) Jeg ønsker å jobbe for bedre spesialistdekning i bydelene.  
 
Jeg har aldri hatt noe engasjement i psykologforeningen før, men har erfaring fra arbeid som 
tillitsvalgt, og diverse verv i andre styrer.  
 
 

Hanne Elisabeth Strømsvik – nytt styremedlem 

• 56 år 
• Utdannet ved Universitetet i Oslo 1998; spesialist i 

klinisk voksenpsykologi 
• Arbeidssted: Helsedirektoratet, divisjon kvalitet og 

forløp, avdeling spesialisthelsetjenester 

• Tidligere erfaring: Mangeårig erfaring som psykologspesialist fra psykisk helsevern 
voksne (DPS); tidligere erfaring fra PPT, familieavdeling, og fra somatikken hvor jeg 
jobbet som spesialpsykolog ved et sykehus for pasienter med lungesykdommer. 
Medlem av Godkjenningsutvalget, NPF 

• Hva er jeg opptatt av fagpolitisk og ønsker å jobbe med dersom jeg blir valgt inn 
i styret:  

I min nåværende jobb ser jeg betydningen av å gjøre psykologfaglig kompetanse relevant for 
å bidra til å utvikle best mulig helsetjenester for pasienter og deres pårørende. Det omfatter 
også å bidra til en bedre avklaring av roller og ansvar for de psykologene som jobber i 
helsetjenestene.  



Jeg er derfor opptatt av at vi som forening må være fremoverlente når det gjelder å understøtte 
god fagutøvelse, forskning, samt utvikling og bruk nye metoder og kunnskap ved både 
forebygging og behandling. Jeg er opptatt av at vi som forening ikke tar for gitt den rollen og 
posisjonen psykologer har oppnådd de siste årene, som en sentral premissleverandør når 
helsepolitikk utformes. Dette er en rolle som må holdes oppe og det ønsker jeg å bidra til. 

• Med lang erfaring fra jobb i helsetjenesten, er jeg opptatt av de rammebetingelser vi 
som psykologer har for å utøve godt fag. Jeg vil jobbe for at psykologforeningen 
fortsetter å ha en tydelig stemme i debatten, både ved å bidra til å belyse utfordringer, 
men også peke på hva som kan bidra til gode arbeidsbetingelser. 

• Mange psykologer innehar i dag sentrale lederposisjoner innen ulike sektorer. 
Arbeidet med å understøtte deres arbeid, bygge kompetanse og rekruttere psykologer 
til ledelse er noe jeg vil jobbe for 

• Klinisk helsepsykologi er et fagområde som engasjerer meg og hvor jeg selv har 
erfaring fra å ha jobbet i somatikken. Jeg har tidligere deltatt i arbeidsgruppen som ble 
opprettet av NPF og som dannet grunnlaget for å utarbeide valgfritt program innen 
klinisk helsepsykologi. Her vil jeg gjerne bidra til at fagområdet løftes ytterligere og 
videre satsninger for mer helhetlige tjenester ved å ta i bruk psykologisk kompetanse i 
somatikken 

• Jeg ser arbeidet i Oslo lokallag som en god mulighet til å både være med å påvirke og 
understøtte foreningens videre arbeid på sentrale fagområder, som blant annet de 
valgte satsningsområdene for kommende periode 

 
 
Katrine Trongkleiv – kom med i Oslostyret februar 2019 

Alder: 31 år 

Utdanningssted: NTNU 

Arbeidserfaring: Kommunepsykolog i Ringerike kommune: 2,5 år, 
BUP Furuset: i litt over 2 år og Follo DPS: (allmenpol) 6 mnd->. 

 Akkurat nå er jeg i voksenpraksis ved folloklinikken og håper å være 
ferdig spesialist i barne og ungdomspsykologi i løpet av våren. Etter jeg er ferdig med 
voksenpraksis skal jeg tilbake til min faste stilling på BUP Furuset.  

 Min hovedmotivasjon for å sitte i oslostyret er at jeg synes det er lærerikt og spennende. Jeg 
jobber i spesialisthelsetjenesten og er derfor opptatt av spørsmål knyttet til det.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andre innmeldte styrekandidater 
 
 
 

Helén Ingrid Andreassen  
 
30 år gammel, og jobber som psykolog ved Lovisenberg DPS Poliklinikk 
Grünerløkka.  
 
Jeg er relativt nyutdannet, fikk autorisasjon i mai 2019. Jeg er interessert i 
mange sider av psykologien, men kanskje særlig systemiske perspektiver, 
organisasjonspsykologi og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Jeg 
har engasjert meg i psykologifaget gjennom flere debattinnlegg i 
studietiden, b.la i tidsskrift for norsk psykologforening 

(feks https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2018/05/lite-maktorientert).  
 
Utenom å være psykolog har jeg lang fartstid fra politikken og organisasjonslivet. Jeg har 
først og fremst vært aktiv i AUF og AP gjennom mange år. Jeg har jobbet som politisk 
rådgiver begge steder, og sittet i sentralstyret til AUF. Jeg er derfor godt vant med å 
påvirkningsarbeid, medieutspill, strategisk politisk arbeid, debatter etc. Jeg har også jobbet i 
organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Jobbsøkerhjelpen, Norges Astma- og Allergiforbund, 
LO m.flr.  
 
Fagpolitisk er jeg opptatt av mange ting, men kan trekke frem bedrede vilkår for å sikre 
forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten, samt arbeids- og lønnsvilkårene til 
nyutdannede. Jeg er også opptatt av psykologers rolle i samfunnsdebatten, som jeg tidvis syns 
blir for snever (jf. Innlegget jeg sendte fra tidsskriftet) og hvordan politiske beslutninger i 
større grad bør reflektere psykologisk kunnskap. I styret kan jeg bidra med organisatorisk 
erfaring, erfaring fra lønnsforhandlinger og politisk kunnskap. 
 
 
Aina Holmén   
Utdannet ved Universitetet i Bergen, Psykolog PhD. 
Tidligere visepresident i Norsk psykologforening, og sitter nå som vara i Sentralstyret. Jobber 
i forlag. Også opptatt av helsepolitikk, psykisk helse og psykoselidelser. 
 
 

Nina Haarklou 
 
Mitt navn er Nina Haarklou, og jeg ønsker å være medlem i styret i 
Oslo lokalavdeling. Jeg jobber i Velferdsetaten, Oslo kommune, ved 
Prindsen mottakssenter. Jeg er også tillitsvalgt for psykologene i 
Velferdsetaten og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Jeg 
jobber med mennesker med alvorlig rusproblematikk og psykisk 
lidelse, og opplever at det gir et godt utgangspunkt for å anerkjenne 
behovet for en helhetlig helsetjeneste. Jeg snakker med mange utøvere 
av faget gjennom mitt virke, samtidig som jeg holder meg oppdatert på 
hva som rører seg politisk i kommunehelsetjenesten, samt er mye i 

kontakt med spesialisthelsetjenesten. 
  



Jeg er opptatt av at det legges til rette for tid, tillit og autonomi til å utøve psykologfaget med 
høy faglig kvalitet og mangfold. Når tid var tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2019, 
illustrerer det viktigheten av en sammenheng mellom tid og psykisk helse. Jeg mener det bør 
gjenspeiles i tilrettelegging av rammer for fagutøvelsen uavhengig av arbeidssted og 
tilnærming til faget.  
  
I kjølvann av Landsmøtet 2019, ble det tydelig for meg at jeg engasjerer meg for foreningens 
veivalg, posisjon og fremtid. Jeg håper med dette at jeg får anledning til å delta i prosessene i 
lokallagets styre, og kan bidra med mitt engasjement for medlemmenes, fagets og pasientenes 
fremtid. 
 

 
Rudi Myrvang  

Jeg ønsker styreplass i Oslos lokallag av Psykologforeningen 
for neste styreperiode. 

Navn: Rudi Myrvang 
Fødselsår: 1967 (52 år) 
Utdannet: Bergen, 1997. 

Spesialitet: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi 
Arbeidsplass: Organisasjonspsykolog i eget selskap, Consummatum AS 

Tidligere erfaring: 
Jeg har tidligere sittet i styret i Lokallaget, fra 2016 til 2017, før jeg ble valgt inn i 
Sentralstyret som 2. vara for perioden 2016-2019. Parallelt har jeg ledet Foreningens 
fagutvalg for organisasjonspsykologi siden 2011, et verv jeg fortsatt innehar. 

Etter fullført utdannelse har jeg hatt mitt virke innen det organisasjonspsykologiske feltet, der 
jeg primært har jobbet med kartleggings- og testmetodikk. Hovedfokuset har vært å bidra til 
bedre og mer rettferdige ansettelsesprosesser, mer strukturert utvikling og oppfølging av 
ansatte og ledere, både i offentlig og privat sektor. Jeg har vært med på å bygge opp to 
ledende organisasjonspsykologiske miljøer i løpet av denne tiden (SHL Norge AS og cut-e 
Norge AS). Dette som har gitt meg verdifull kompetanse innen ledelse og styrearbeid; noe 
som er nyttig for et styreverv i Lokallaget. Per i dag er jeg i gang med et forskningsprosjekt 
med fokus på alternative opptakskriterier til profesjonsutdannelsen i psykologi, der 
medisinutdanningen trolig også vil bli inkludert. 
 
Hva jeg er opptatt av: 
I min yrkeskarriere har jeg hatt et overordnet perspektiv på hvordan psykologisk tenkning og 
kompetanse kan gjøres relevant i samfunnsutviklingen. I følge Psykologforeningens 
prinsipprogram har psykologiske forklaringsmodeller sin naturlige plass i et bredt spekter av 
tjenester og sektorer. I den forbindelse tenker jeg at vi må motvirke utviklingen i Norge som 
går i retning av at psykologrollen reduseres til utelukkende å være knyttet til det kliniske. For 
å sikre dette, trengs en tilrettelagt psykologutdanning og at psykologer motiveres til å tenke 
bredere i sine karrierevalg. Her tenker jeg at også Lokallaget i større grad kan engasjere seg. 

Som konkrete eksempler på hva jeg har oppnådd faglig og politisk, vil jeg først nevne mitt 
bidrag til at Foreningen valgte arbeidsliv som hovedsatsningsområde for neste 
landsmøteperiode (se https://psykologtidsskriftet.no/2019/08/vesentlig-arbeid-vesentlig-



satsning). Jeg tenker at nettopp arbeidslivet er et område hvor psykologer kan gjøre en 
forskjell, og at det derfor er på tide at vi er tydelig tilstede her. Et annet eksempel er det 
valgfrie spesialistkurset i organisasjon og ledelse som jeg har vært med på å utvikle og holde. 
Kurset er utviklet spesielt for psykologer som er eller ønsker å bli ledere, og har blitt kjørt 
siden 2016. Målsetningen er å motivere og dyktiggjøre psykologer for lederstillinger. Jeg har 
også utviklet en intervjuguide for ledere som ansetter psykologer, og holder for tiden på med 
å lage et eget kurs i bruken av denne. Dette mener jeg kan bidra til å øke psykologstandens 
effektivitet og gjennomslagskraft. I tillegg kan jeg nevne at jeg har holdt flere symposier på 
Psykologkongressen, blant annet med etikk og kompetansebasert seleksjon som tema. 

Som del av styret i Lokallaget vil jeg fortsette arbeidet med å gjøre psykologisk kunnskap og 
kompetanse relevant i samfunnsutviklingen. Osloavdelingen har høy grad av 
gjennomslagskraft/makt som må håndteres på en god måte. Jeg ønsker å finne måter å 
engasjere «grasrota» i foreningsarbeidet, også de delene av medlemsmassen som i dag glimrer 
med sitt fravær. Jeg ønsker å bidra aktivt frem mot neste Landsmøte, for å sikre gode og 
demokratiske prosesser, samt sørge for at Lokallagets perspektiver bringes inn overfor 
Sentralstyret og Landsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisor: 
Hanne Kristin Hop  
 
Utdannet psykolog i 2002 og psykologspesialist i 2010. Hun 
har vært aktiv i henholdsvis Akershus- og Oslo lokalavdeling 
av Norsk Psykologforening i 14 år totalt, hvorav to år som 
kasserer og to år som leder i Akershus og to år som kasserer i 
Oslo. Siden 2013 har hun jobbet for Stiftelsen Alternativ til 
Vold og er også ansattes vara-representant til styret i 
stiftelsen. 
 

 
Valgkomité: 
 
Matias Bals 

Født i 1984 og ferdig utdannet psykolog i 2015 (fra UiO og University of California, San 
Diego (UCSD)). Har i tillegg en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag (fra UiO og 
University of Cape Town, UCT). Arbeider på BUP Oslo nord (OUS), enhet Sagene. Her har 
jeg også vært tillitsvalgt/vara siden 2016. Har påbegynt spesialisering i barne- og 
ungdomspsykologi på RBUP og spesialiseringsløpet er tenkt sluttført våren 2021. Av andre 
verv kan jeg nevne at jeg sitter som kandidatmedlem i styret til IBUP (Institutt for barne- og 
ungdomspsykoterapi).  

 
 

Helene Amundsen Nissen-Lie 
 
Helene	Amundsen	Nissen-Lie,	Oslo	
Alder:	47	
Kortversjon	CV:		
Udanning	Cand.	psychol	fra	UiO,	2002	
PhD	i	klinisk	psykologi	ved	UiO	2011	
Spesialist	i	klinisk	psykologi,	NPF,	2014	
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Hovedarbeidsområde	(kan	utdypes)		
Siden	jeg	begynte	i	Prosjekt	Dobbelkompetanse	i	psykologi		(2003)	har	jeg	kombinert	klinisk	
praksis,	forskning	og	siden	undervisning	og	formidling	(i	inn-	og	utland)	i	klinisk	psykologi	og	
behandlingsforskning.		
	
Fagpolitisk:		
Jeg	er	opptatt	av	relevansen	av	forskning	for	klinikk	og	tjenesteutvikling	og	at	psykologer	
lærer	seg	-		og	opprettholder	-	en	kritisk,	refleksiv	tenkning	omkring	kunnskapservervelse	
og	krav	fra	samfunn	og	myndigheter,	der	vi	respekterer	kompleksiteten	i	vårt	fag	til	
beste	for	pasienter	og	mottakere	av	våre	tjenester	samt	for	vår	egen	profesjonsutvikling	
gjennom	hele	karrieren.	


