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Årsberetning 2020 

pkt 4 på dagsorden 
 

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening 
 
 
 
4.1 Styrets sammensetning 

Birgit Aanderaa        Leder  (på valg)   Til våren 2021 
Aksel Lindstad   Nestleder     Til våren 2022 
Hilde Widing                        Styremedlem   (stiller ikke til valg)              Til våren 2021 
Jostein Skjelgård           Sekretær             Til våren 2022 
Lena Sayed            Web og FB-ansvarlig     Til våren 2022                   
Kjersti Lohne    Kasserer     Til våren 2022 
Nina Haarklou   Søknadsansvarlig    Til våren 2022 
Ingvild Stjernen Tisløv  Styremedlem (stiller ikke til valg)  Til våren 2021 
Ragnhild Hodne Manger   Styremedlem (stiller ikke til valg)  Til våren 2021 
Hanne Strømsvik   Styremedlem     Til våren 2022  
Rune Lauvanger   Styremedlem     Til våren 2022 
   
  

 
4.2 Valgkomite 

Helene A. Nissen-Lie         Til våren 2022 
Matias Bals          Til våren 2022 
                           
 

4.3 Kollegastøtteordningen  
Kollegastøtteordningen er et tilbud til medlemmer av Oslo lokalavdeling av Norsk 
Psykologforening om kollegial bistand. Gruppen har til oppgave å bistå medlemmer med 
veiledning og rådgiving i fagetiske spørsmål og dilemmaer, og å støtte kollegaer som er i en 
vaskelig situasjon i kraft av sin profesjon eller sitt arbeide. Gruppens medlemmer har 
taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom dette arbeidet.  
 
Består av:  Bernadette Christensen 90 20 61 05 
   Gjermund Tveito  90 15 99 67 
   Petter Lohne   99 43 26 07 
 
 

4.4 Oslo lokalavdeling i tall 
Antall medlemmer pr. 11.12.20:    2392 
  - Av disse studentmedlemmer:     423 

 



 

 
 
 
4.5 Møter og arrangementer 

Årsmøte i mars 2020 var godt besøkt av medlemmer, og i etterkant av møtet var det tapas med 
mer. Året 2020 ble fra mars 2020 preget av covid-19 pandemien og at man dermed ikke kunne 
gjennomføre planlagte arrangementer som 1. mai-frokost, sommerfest, medlemsmøter, debatter 
og treff for tillitsvalgte. 
Osloavdelingens styre har i 2020 hatt 9 styremøter, og har behandlet ca. 24 saker.  

 
 

Deltakelse på konferanser og møter:  
- Psykologforeningens ledersamling 2.-4.februar i Berlin – leder deltok. 

Temaer:  
• Hovedsatsingsområde 2019 – 2022 
• Gjennomgang av Psykologforeningens organisering, ref. LM-sak 10/19 
• Ny formålsparagraf for Tidsskrift for Norsk psykologforening 
• Klimautvalg 

- Psykologforeningens kollegastøtteseminar 23. oktober på zoom – leder deltok med innlegg. 
 
- Psykologforeningens lederkonferanse 4. 5. november på zoom – leder m flere deltok 

 Temaer:  
• Hovedsatsingsområde 2019 – 2022 
• Gjennomgang av Psykologforeningens organisering, ref. LM-sak 10/19 
• LM-sak 7/8 Kvalitet i helsetjenestene 
• LM-sak 19 om gjennomgang av FER og AFEKs reglement 
• Klimautvalget 

 
 

Leder Birgit Aanderaa deltar i referansegruppen i oppfølging av LM-sak 10-2019 
Organisasjonsgjennomgangsprosjektet. 

 
Styremedlem Ingvild Tisløv Stjernen deltar i arbeidsgruppen som følger opp LM-vedtak 7a-2019:  
Landsmøtet ber Sentralstyret oppnevne en arbeidsgruppe som beskriver:  
• hvordan psykologer best tilegner seg klinisk ekspertise og terapeutferdigheter  
• hvordan dette implementeres og opprettholdes uavhengig av metoder og arbeidsformer som 
brukes  
• hvilke implikasjoner dette må ha for spesialistutdanningen i kommende landsmøteperiode  
Utredning og eventuelle forslag til tiltak legges frem på neste landsmøte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.6 Saker styret har behandlet 
 
Styret har blant annet behandlet følgende saker i 2020:  

 
-   Oppfølging av vedtakene fra Landsmøtet 2019 har dominert arbeidet i styret.  
-   Oslostyret har jobbet i arbeidsgrupper med følgende temaer: Skole og psykisk helse, 
Spesialisering og mangfold, Kvalitetsarbeid og bedre samhandling rundt de ulike linjene i 
helsesektoren, Hvordan påvirke nå som tilskudd til psykologer i kommunen er borte, 
Psykologplanen, Arbeid som inkluderingsagenda. 

- Etter initiativ fra hovedtillitsvalgt i Oslo kommune - Ingrid Grov Mannsverk, søkte 
Osloavdelingen i 2019 om ekstra midler til å få realisert et arbeid med å utarbeide en 
psykologplan for Oslo kommune. Dette samarbeidsprosjektet mellom tillitsvalgte i Oslo 
kommune, Oslostyret, Fagpolitisk avdeling og Forhandlingsavdelingen i sekretariatet startet 
opp i 2020. Dette arbeidet ble også preget av covid-19 pandemien og Oslostyret søkte og 
fikk innvilget overføring av restmidlene fra 2020 til 2021. 
 

- Osloavdelingens hjemmeside ligger under Norsk psykologforening sin hjemmeside, og alle 
medlemmer av Oslo lokalavdeling kan logge seg inn. Vi jobber kontinuerlig med å legge ut 
relevant informasjon på siden. 

 
 
 
 
 
 
For styret i Oslo lokalavdeling av Norsk psykologforening  
 
Birgit Aanderaa 
Leder 

 


