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1.0 Sammendrag. 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 01.07.2013 vedrørende ovennevnte høring. 
Vennligst anse dette som en oppdatert uttalelse da vi fant en liten feil i første innsendelse.  
 
Psykologiforbundet ønsker å ta opp til høring forholdet mellom to utdanningsløp i psykologi: 
bachelor-mastergradsløpet og profesjonsutdanningen. Høringsforslagene våre vedrører to 
forhold: (a) Fordelingen av statlig utdanningsstøtte mellom de to løpene, og (b) Yrkestittel 
ved endt utdanning. Lærestedene anser profesjonsstudiet og bachelor-masterløpet i stor grad 
som likeverdige utdanninger i psykologi. Dette bør også gjenspeiles i utdanningsstøtte og 
tittelpraksis. Vi ser sterkt problematiske aspekter ved dagens ressursfordeling og ved at 
yrkestittelen psykolog forbeholdes profesjonsutdannede. Vi foreslår derfor tre konkrete, 
statlige tiltak for å sikre en utvikling der det utdannes tilstrekkelig med fagpersoner i 
psykologi til å ivareta samfunnets fremtidige behov for bred psykologifaglig kompetanse. 
 
2.0 Skjevfordeling i ressurser. 
 
Begge studieløpene i psykologi gir en høy generell kompetanse i faget i tillegg til spesialisert 
kompetanse innenfor mer avgrensede fagområder. Profesjonsutdanningene utdanner primært 
kliniske psykologer. I hovedsak arbeider de med utredning, diagnostikk og behandling av 
psykisk syke innenfor det offentlige helsevesenet, og med forskning innenfor disse områdene. 
Masterretningene har andre samfunnsoppdrag innenfor forskning, forebygging, 
helsefremming og utviklingsarbeid. For eksempel har masterutdannede i helsepsykologi 
spisskompetanse på forebygging av usunne vaner og helselidelser, mens masterutdannede i 
kultur- og samfunnspsykologi har spisskompetanse på flerkulturelle samfunn og hvordan 
sosiale tiltak kan etableres og fungere likeverdig og rettferdig. Masterutdannede jobber blant 
annet i arbeidslivets organisasjoner og i kommuner.  
 
Til tross for at mastergradene utdanner kompetente fagfolk som jobber med noen av 
samfunnets største utfordringer, og til tross for at en stadig høyere andel personer som 
rekrutteres til stipendiatstillinger er masterutdannet, øremerkes mesteparten av de statlige 
overføringene til psykologiutdanningens profesjonsstudenter. Universitetene mottar nærmere 
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100.000 kr i statsstøtte per profesjonsstudent i psykologi per år, mens statsstøtten per år per 
bachelor- og masterstudent i psykologi ligger på under 50.000 kr. Dette er en påfallende 
skjevfordeling, ikke minst fordi bachelor- og profesjonsstudenter i stor grad har felles 
undervisning de tre første årene. 
 
Ressursfordelingen fører til at universitetene kan tilby profesjonsstudenter bredere og mer 
praktisk rettet undervisning enn bachelor- og masterstudenter. Noe av ressursbruken kan 
rettferdiggjøres gjennom at profesjonsstudentene får klinisk praksis. Imidlertid er det sterkt 
behov for mer og lengre praksis også i de andre utdanningsløpene. Ressursfordelingen fører 
til at profesjonsstudenter er alene om å få praksis som også burde vært tilbudt på andre 
retninger. Vi skal ta to eksempler: (a) Profesjonsstudenter som skriver hovedoppgave ved 
Universitetet i Oslo tilbys et forberedende kurs i forkant, noe som er tilnærmet fraværende for 
masterstudentene. I studieåret 2012/2013 ble masterstudenter bare tilbudt en to timers 
forelesning hvor enkelte potensielle veiledere for oppgaven presenterte seg, mens 
profesjonsstudentene ble tilbudt et to-moduls forberedende kurs. (b) Et annet konkret 
eksempel på hvordan den skjeve ressursfordelingen påvirker kvaliteten på studiene, er at 
studenter på masterløpet i kognitiv nevropsykologi ikke får tilbud om å studere eller dissekere 
menneskehjerner. Dette tilbys derimot profesjonsstudenter. Dette forekommer til tross for at 
master i nevrovitenskap er spesialisert mot nettopp forståelse av hjernen, og til tross for at 
masterutdanningen gir grunnlag for opptak til doktorgradsstudier i nevrovitenskap. 
 
Mer ressurser til masterstudiene vil gjøre alle fagutøvere i psykologi bedre rustet til å fylle 
sine samfunnsoppdrag når de trer inn i arbeidslivet. For å synliggjøre de respektive 
samfunnsoppdragene og styrke identitetsfølelsen til de kommende fagutøverne ber vi også om 
at det utvikles klarere formålsparagrafer for de ulike utdanningsløpene. 
 
3.0 Psykologtittelen. 
 
Tittelen “psykolog” har siden 1973 vært beskyttet gjennom Psykologloven og senere 
Helsepersonelloven, og er forbeholdt dem som har autorisasjon til å jobbe med klinisk 
psykologi i form av pasientbehandling. Loven har en viktig funksjon i det at den beskytter 
pasientene fra useriøse aktører. Likevel er den beregnet for en tid med andre utdanningsløp i 
psykologi enn vi har i dag. Dagens tittelbeskyttelse av psykolog i Norge bryter med 
internasjonal praksis og har en rekke utilsiktede negative konsekvenser. 
 
En tittel bør speile ens faktiske kompetanse. Psykologiforbundet mener at det er meget 
uheldig at en rekke av norsk psykologis mest anerkjente fagpersoner i dag avskjæres fra å 
bruke tittelen som klarest kommuniserer deres faglige kompetanse. Det er svært problematisk 
at personer med doktorgrad – den høyeste formelle utdanningen i psykologi – og som 
forvalter kunnskapsgrunnlaget ved lærestedene og utdanner kommende psykologer, ikke skal 
få kalle seg psykologer i Norge. 
 
Dagens tituleringssystem er misvisende fordi den underbygger en forståelse av at 
profesjonsstudiet gir best kompetanse innenfor alle områder av psykologien. For å ta ett 
graverende eksempel: En profesjonsutdannet med kun noen få studiepoeng innenfor 
organisasjonspsykologi kan rettmessig benytte tittelen organisasjonspsykolog, mens en 
masterutdannet med opptil 160 studiepoeng innenfor dette er forhindret fra å ta i bruk denne 
tittelen. 
 
Det er grunn til å tro at studenters motivasjon påvirkes av det skjeve ressurstilfanget og den 
uheldige tittelpraksisen. I og med at den eneste veien per dags dato til en tittel innenfor 
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psykologien er via profesjonsutdanningen, kan studenter komme til å velge profesjonsløpet 
fordi dette fremstår som det mest gunstige, heller enn å velge ut fra interessefelt eller fra det 
studiet som faktisk gir mest kompetanse innenfor et bestemt felt av psykologien. Det kan 
bidra til å gjøre det vanskeligere for profesjonsstudiet å utdanne tilstrekkelig antall studenter 
som ønsker å jobbe som terapeuter, og dermed til å fylle samfunnsbehovet for kliniske 
psykologer.  

Det er lite hensiktsmessig at studenter som vet de vil jobbe som organisasjonspsykologer eller 
innenfor andre ikke-kliniske områder velger profesjonsutdannelsen. Disse bør heller velge et 
bachelor- og masterløp innenfor et bestemt ikke-klinisk felt. På denne måten vil studentene få 
spisskompetanse der de ønsker å jobbe, samtidig som man åpner for å gi plassene på 
profesjonsstudiet til personer som ønsker å jobbe innenfor det kliniske. Med dagens system er 
det derimot lett at det blir store misforståelser rundt hvilken retning man bør velge grunnet en 
ulogisk tituleringspraksis som for eksempel impliserer at man blir organisasjonspsykolog 
gjennom et studieløp som gir minimal kompetanse innenfor organisasjonspsykologi. 
 
 
Dagens tittelpraksis skaper unødige vansker for masterutdannede i psykologi. For å kunne ta 
del i internasjonale psykologiorganisasjoner som for eksempel EFPA (European Federation 
for Psychologist’s Association) og IUPsYS (International Union of Psychological Science) 
må man ha en psykologtittel. Mens masterutdannede fra andre land gis anledning til å delta på 
disse arenaene, er norske master- og doktorgradsutdannede ekskludert fra å representere norsk 
psykologi internasjonalt. Gjennom EFPA kan medlemmer søke om EuroPsy-sertifisering – en 
sertifisering til å kunne kalle seg psykolog på tvers av landegrensene i Europa. EuroPsy-
sertifiseringen kan gis innenfor disse områdene: Klinisk psykolog, helsepsykolog, 
organisasjonspsykolog, skole/utdanningspsykolog og samlekategorien «andre». Denne 
sertifiseringen krever en femårig utdanning innenfor psykologi, i tillegg til et års veiledet 
praksis etter studiene. Mange masterutdannede ville ha tilfredsstilt kravene for å søke om 
EuroPsy-sertifisering, men for å søke kreves det at man kan kalle seg psykolog i det landet 
man kommer fra. 
 
For å legge til rette for bedre studievalg, bedre utdanningskvalitet og bedre kommunikasjon 
av fagkompetanse må ikke bare ressurstildeling, men også tittelpraksis tilpasses dagens 
psykologiutdanning. Vi foreslår at dagens tittelbruk utredes på nytt, og at det skrives en 
stortingsmelding som tar sikte på å oppdatere beskyttelsen av tittelen ”psykolog” for å 
gjenspeile dagens utdanningsløp i psykologi. Norge bør finne en løsning hvor man sikrer både 
pasienter og at fagfolks kompetanse blir forstått. Dette kan skje ved at helsepersonelloven 
endres til å beskytte tittelen “klinisk psykolog”, og ved at masterutdannede inkluderes i 
tittelbeskyttelsen ”psykolog”. 
 
4.0 Forslag til offentlige tiltak. 
 
Vi foreslår tre konkrete offentlige tiltak: 
 
1. Den skjeve ressursfordelingen mellom psykologiutdanningene må utjevnes. Det kan enten 
skje ved at statlig økonomisk støtte til bachelor- og masterutdanningene i psykologi økes, 
eller ved at støtten som allerede gis til psykologiutdanninger fordeles jevnere. Dette vil øke 
kvaliteten på alle de praktiske og teoretiske delene av psykologiutdanningen og dermed 
kompetansen til alle fagutøvere i psykologi. Dette er i tråd med samfunnets økte behov 
innenfor ikke-klinisk psykologi, som forebygging, helsefremming og utviklingsarbeid i 
arbeidsliv og kommuner.  
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2. Kunnskapsdepartementet bør be om en avklaring av psykologiutdanningenes 
formålsparagrafer. Det bør utarbeides offisielle formålsparagrafer både for å synliggjøre 
hvilke samfunnsoppdrag disse utdanningene oppfyller og for å styrke identitetsfølelsen til 
fagpersoner i psykologi. Selv om dette i siste instans er en oppgave for universitetene selv, 
bør det skje i samråd med Kunnskapsdepartementet, som finansierer utdanningene. 
 
3. Dagens tittelbruk i psykologi er moden for revisjon. Vi ber Kunnskapsdepartementet ta 
initiativ til en offentlig utredning av dagens tittelpraksis, og at det skrives en stortingsmelding 
som tar sikte på å oppdatere beskyttelsen av tittelen ”psykolog” for å gjenspeile dagens 
utdanningsløp. 
 
5.0 Kontaktinformasjon 
Psykologiforbundet v/ leder Gøran Gundersen. 
Telefon: 97540784 E-post: leder@psyfo.no 
 
 


