Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for
psykologutdanningen
Her kan du avgi høringssvar på vegne av deg selv, en bedrift eller organisasjon. Alle svar må gjennom
en manuell godkjenning før de blir synlige på regjeringen.no. Svar som inneholder trusler eller
ærekrenkelser vil ikke legges ut.

Høringsfrist: 03.03.2019

Du trenger ikke ta stilling til alle påstandene. Skriv inn synspunkter, forbehold og kommentarer der
du ønsker det.

Utkast til retningslinje for
psykologutdanningen (10 spørsmål)
1) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med tjenestenes fremtidige
kompetansebehov?
Begrunn svaret i kommentarfeltet.
I svært liten grad
I liten grad
Både/og
I stor grad
I svært stor grad

Kommentarfelt:

Psykologutdannelsen er basert på et seksårig sammenhengende løp der en integrerer teori og
praksis. Det er også avgjørende at utdannelsen har en sterk vektlegging av empiri og evidensbasert
praksis. Dette kommer godt frem i retningslinjene slik det er beskrevet.

Det er bra at en vektlegger forebygging og helsefremming, samt samarbeid mellom de kommune og
spesialisthelsetjeneste. Det er ønskelig med personell som kan jobbe i ulike deler av tjenestene og at
de kan forstå hverandres vilkår for å yte helsehjelp.

Spesialisthelsetjenesten er under kontinuerlig endring. Den har forandret seg mye i løpet av de siste
årene og vil forandre seg mye i fortsettelsen. Det er derfor viktig at en vektlegger betydningen av
konteksten psykologen jobber i og at en forstår hvordan offentlig virksomhet generelt og
spesialisthelsetjenesten spesielt er bygget opp og drevet.
2) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med brukernes fremtidige
behov for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig brukerorganisasjonene gi innspill på
dette spørsmålet.
Begrunn svaret i kommentarfeltet.
I svært liten grad
I liten grad
Både/og
I stor grad
I svært stor grad

Kommentarfelt:
I sykehusene er det en trend at en i fremtiden vil jobbe for å integrere somatikk, psykisk helsevern og
rusbehandling. Pasientene skal oppleve at de møter en helsetjeneste som gir et tilbud med helhet og
sammenheng. Flere steder samlokaliserer en de ulike tjenestene. Dette viser seg i Helse Bergen i det
nye Barne- og ungdomssykehuset der en samlokaliserer både somatikk og psykisk helsevern. Det er
også drøftet mulighetene for et felles akuttmottak for alle typer pasientgrupper. Psykologer vil i
fremtiden måtte jobbe enda mer tverrfaglig og jobbe opp mot pasientgrupper som i dag blir henvist
til somatikken. Som eksempel vet vi at undersøkelser viser at det blant pasienter som blir henvist til
hjertepoliklinikk befinner seg en stor andel med angstlidelser og flere vil ikke ha somatiske
hjerteproblemer. Disse pasientene får ikke adekvat hjelp og det er nødvendig å ruste opp tilbudet for
denne pasientgruppen. Vi vet at det blant flere pasienter med somatiske lidelser er nødvendig med
livsstilsendringer og psykologiske mekanismer må endres for å få til dette. Som en konsekvens av
dette mener vi at helsepsykologi bør vektlegges sterkere slik at psykologer i enda større grad vil

kunne bidra i integrerte tjenester på tvers av den tradisjonelle oppdelingen av psykisk helsevern, rus
og somatikk.
.
3)

Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonenes behov
for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi
innspill på dette spørsmålet.

Begrunn svaret i kommentarfeltet.
Alt for detaljerte
Litt for detaljerte
Passe detaljerte
For lite detaljerte
Alt for lite detaljerte

Kommentarfelt:

4) Formålet med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme utdanning får samme
sluttkompetanse uavhengig hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan
vurderes dette å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?

Begrunn svaret i kommentarfeltet.
I svært liten grad
I liten grad
Både/og
I stor grad

I svært stor grad
Kommentarfelt:
Det er positivt at en legger opp til samme sluttkompetanse og universitetene må ha en dialog
rundt hvordan en skal gjøre dette rent praktisk. Dette er en god tydeliggjøring av hva en kan
forvente av utdannelsen.

5) Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
Begrunn svaret i kommentarfeltet.
Ja
Nei
Vet ikke

Kommentarfelt:
Det mangler fokus på habilitering og rehabilitering. Dette er områder der psykologer i dag har en
sentral rolle. En kunne lagt til «kandidaten skal ha inngående kunnskap til utredning av ulike
nevroutviklingsforstyrrelser og utviklingshemming. Kandidaten skal også ha inngående kunnskap om
vanlige psykologiske problemstillingar hos desse pasientgruppene.»

Det ville vært ønskelig med fokus på ledelse. Etter at opptrappingsplanen i sin tid kom er
psykologene blitt en stadig større gruppe i psykisk helsevern og tsb. Sykehusene trenger at flere av
disse ønsker å søke lederstillinger.
6) Er det innhold som bør tas ut av høringsutkastet til retningslinje?

Begrunn svaret i kommentarfeltet.

Ja
Nei

Vet ikke
Kommentarfelt:

7) Praksisstudier kan beskrives i retningslinjen, men skal da beskrives på et overordnet nivå.
Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Er
retningslinjens beskrivelse av praksisstudier hensiktsmessig?
Begrunn svaret i kommentarfeltet.
Ja
Nei
Vet ikke

Kommentarfelt:
Det er viktig at kvaliteten på praksisen er god. For spesialisthelsetjenesten sin del er det
viktig at en har rom for å prioritere studentene slik at de både får godt utbytte av praksisen
og ønsker å søke seg tilbake til spesialisthelsetjenesten.

8) I hvilken grad er kravene i retningslinjen gjennomførbare innenfor rammene av en
mastergradsutdanning? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet.
Begrunn svaret i kommentarfeltet.

I svært liten grad

I liten grad
Både/og
I stor grad
I svært stor grad
Kommentarfelt:
Regner med at dette er å forstå som profesjonsutdannelse ettersom psykologutdannelsen
ikke er en masterutdannelse.
9) Er det noen læringsutbyttebeskrivelser som synes særlig krevende å operasjonalisere
og/eller gjennomføre for universitetene/høyskolene?
Begrunn svaret i kommentarfeltet og kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer.
Ja
Nei
Vet ikke

Kommentarfelt:

10) I hvilken grad vurderes utkastet til retningslinje å ivareta kompetanse om samiske brukeres
rett og behov for språklig og kulturelt tilrettelagte tjenester?
Begrunn svaret i kommentarfeltet.
I svært liten grad
I liten grad

Både/og
I stor grad
I svært stor grad

Kommentarfelt:
Her er det gjennomføringen som blir det viktigste. Målet er bra.
Her kan dere kommentere/begrunne/utdype svaret mer:
Til slutt har vi innspill til ekstra punkt under
IV. Helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid
Kunnskap
Når helsefremmende og forebyggende tiltak skal iverksettes må det stilles samme krav med hensyn
til evidensbasert metodikk som for utredning og behandling.

