
 

 

 

Innføringskurs for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 

Program 26.-27. oktober 2020 

 

Sted: Felix konferansesenter 

Kursledere: Anette Clausen, Norsk psykologforening 

Formål med kurset: 

Innføringskurset vil gi kunnskap om kommunen som arbeidsplass for psykologer, om myndighetenes 

føringer, om viktige juridiske rammebetingelser og ulike måter å ta psykologers kompetanse i bruk på 

i kommunale tjenester. Kurset vil også gi innblikk i viktige nettverk og ressurser samt være en 

nettverksskapende arena i seg selv. Hovedinnretningen er knyttet til nytt lovkrav i Helse- og 

omsorgstjenesteloven om psykologkompetanse fra 2020. Det vil være rikelig tid til 

erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger i plenum. 

 

Mandag 26. oktober 2020  
 

09:30 - 10:00    Fremmøte og registrering 

10:00 – 11:00   Velkommen og presentasjonsrunde 

• Vi blir kjent med hverandre, ulike roller og oppgaver i ulike kommuner 

11:15 – 12:30   Samfunnsoppdraget til psykologer i kommunale tjenester 

Ved Anette Clausen, spesialrådgiver i Norsk psykologforening 

• Presentasjon og drøfting i plenum  

12:30 – 13:30  Lunsj   

13:30- 17:00 Konkret om roller og oppgaver som psykolog i kommunen 

v/ Ragnhild Hodne Mjanger, psykologspesialist med erfaring fra kommunalt arbeid og Annicken 

Martinez Aasen, psykologspesialist med ansvar for utvikling av kommunale tjenester, begge i 

Helseetaten i Oslo kommune. 

• Ulike roller og funksjoner psykologer kan ha og hvordan utvikle dem og romme dem?  

Med særlig fokus på tilbudet til barn og unge 

• Presentasjoner og drøftinger  



 

 

 

Tirsdag 27. oktober 2020  
 

09:00 – 09:45 Hvordan bruke psykologen i en forebyggende tjeneste for barn og unge 

Ved Ingrid Grov Mannsverk, psykolog i ungdomstjenesten, bydel Østensjø 

• Styrking av psykisk helse og livskvalitet for utsatte ungdommer i bydelen med fokus på 

kvalitet og kompetansebygging, inkludering, tilgjengelig hjelp med lav terskel 

 

10:00 - 12:30 Psykolog i kommunen, på lag med loven  

Ved Ellen Ekre Engh, spesialrådgiver i Psykologforeningen 

• Viktige lovverk regulerer kommunens virke, tjenester og psykologen i kommunen, herunder 

Stillingsinstruks og arbeidsgivers styringsrett. 

•  Vanlige juridiske problemstillinger og dilemmaer psykologer møter i kommunen 

 

12:30 – 13:30  Lunsj 

 

13.30- 15:00 Psykologisk lavterskeltilbud i en stor kommune vs psykologfaglig arbeid i 6 små 

kommuner 

Ved psykolog Christin Wangen Sjølie, tidligere i Asker kommune, nå i Hemsedal med 6 

hallingdalskommuner som nedslagsfelt.  

• Innledning om tilbudene, viktige samarbeidsparter, utvikling av rolle og tilbud. Med særlig 

fokus på tilbud til voksne. 

Spørsmål og diskusjoner 

 

15: 15 -16:00 Ressurser og nettverk  

• Hvor kan man hente støtte og drøfte problemstillinger? 

• Hva kan du ta med tilbake til din kommune?  

 

16:00 Lykke til videre! 


