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INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet.  

Siktemålet er å gjøre studentene kjent med psykologiens organisering som 

profesjon, lover med relevans for psykologens virksomhet og fagetiske 

problemstillinger i profesjonsutøvelsen.  Kurset består i obligatoriske forelesninger 

og seminarundervisning i mindre grupper. De obligatoriske forelesningene går over 

fem dager. Godkjent fravær kan ikke overstige 5 timer av det totale 

forelesningsantall og 2 timer på seminar. 

 

Kurset har også et seminar i fagetikk, 2 timer i uken i 6 uker, med grupper på 

maksimum 12 studenter. For nøyaktig oppstart av undervisning se emnesiden for  

11. semester (PSYC 6301). Seminaret skal gi anledning til fordypende refleksjon og 

diskusjon av konkrete, praktisk forankrede etiske problemstillinger og dilemmaer.  

Siktemålet er oppøving av personlig skjønn og dømmekraft.  Seminaret tar 

utgangspunkt i kasuseksempler som illustrerer faglige og fagetiske dilemmaer.  

Hensikten med gruppearbeidet er å besvare følgende spørsmål: 1)  Finnes det et 

yrkes- eller forskningsetisk problem/dilemma i den beskrevne situasjonen?  2)  Hvis 

ja, hva består problemet/dilemmaet i?  3) Hvilke punkter i ”Etiske prinsipper for 

nordiske psykologer” eller andre etiske regelverk er det aktuelt å henvise til i det 

konkrete tilfellet?  4) Hvordan ville du selv ha handlet eller opptrådt i det aktuelle 

tilfellet? 
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PROGRAM 

   

                                                               
Obligatorisk 

Orientering v/ koordinator  Anne-Kari Torgalsbøen 
 
Alle forelesninger er obligatoriske. 

 Pasientrettigheter. Foreleser: Advokat Wenche Dahl Elde 

 

Forelesningen vil først gi en oversikt over hvilke lovbestemmelser psykologer 

forutsettes å være kjent med i sitt arbeid, dvs. presentere et kart over 

problemstillinger psykologer, avhengig av arbeidsområde, kan komme i kontakt med.  

Dernest vil den fokusere ett aspekt ved psykologens virke i samfunnet: Det  at 

pasienten stiller med visse rettigheter.  Fremveksten av pasientrettigheter i et 

historisk perspektiv, bl. a. med vekt på utvikling fra paternalisme til autonomi, vil bli 

belyst. Et overordnet siktemål er bevisstgjøring av psykologens posisjon i en 

samfunnsmessig situasjon med stadig økt artikulering av pasientens rettigheter. 

Sentralt her står de fire nye helselovene av 2. juli 1999 – om 

spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasientrettigheter og psykisk helsevern. 

 

Forelesningen vil gi en oversikt over pasientrettighetslovens bestemmelser 

- rett til nødvendig helsehjelp og vurdering 

- rett til informasjon og medvirkning 

- rett til samtykke 

 
 
 

Profesjonsansvar/emner fra helsepersonelloven.  

Foreleser: Advokat Wenche Dahl Elde 

 

Forelesningen vil belyse viktige sider ved profesjonsansvaret og helsepersonells 

plikter etter helsepersonelloven.  

 

Alt helsepersonell har et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet forsvarlig. Det 
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grunnleggende forsvarlighetskravet er lovfestet i helsepersonelloven § 4. 

Helsepersonellovens øvrige pliktbestemmelser er langt på vei en utdyping og 

presisering av dette grunnleggende profesjonsansvaret. 

 

Forelesningen vil behandle forholdet mellom helsepersonellets profesjonsansvar og 

virksomhetenes systemansvar. Profesjonsansvaret vil bli belyst både i et 

helserettslig og arbeidsrettslig perspektiv.  

 

Den grunnleggende forsvarlighetsnormen i helsepersonelloven § 4 vil bli 

gjennomgått. I tillegg vil det blir gitt en oversikt over helsepersonellovens 

pliktbestemmelser med hovedfokus på taushetsplikten og unntakene fra denne. 

Reglene for taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i 

samhandlingssituasjoner med annet helsepersonell, i tverretatlig og tverrfaglig 

samarbeid, overfor politi, sosialtjenesten og barneverntjenesten vil bli gjennomgått.  

 

Forelesningen vil også gi en oversikt over sanksjonene ved brudd på 

pliktbestemmelsene med eksempler fra tilsynsmyndighetenes praksis og 

rettspraksis.  

 

Menneskerettigheter og psykologisk arbeid  
 
Foreleser: Førsteamanuensis Nora Sveaass, PSI, UiO. 
 
 De internasjonale menneskerettighetene omfatter et system av 

innholdsmessige rettigheter og ulike mekanismer for at land som har 

ratifisert avtaler respekterer disse. Menneskerettigheter betyr respekt 

for menneskers integritet og verdighet og tiltak for  å motvirke brudd på disse 

prinsippene. Mye av psykologers arbeid bringer oss nær problemstillinger knyttet til 

dette. Forelesningen vil understreke betydningen 

av at psykologer er kjent med menneskerettighetslovgivning nasjonalt og 

internasjonalt og gjennom eksempler vise til konkrete situasjoner som 

underbygger dette. 
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Tvang: Fratakelse av rettigheter.       
Foreleser: Advokat Wenche Dahl Elde 

 
Forelesningen vil først gi en orientering om de lover som hjemler bruk av tvang, - 

psykisk helsevernloven, sosialtjenesteloven, barnevernloven og smittevernloven.  .  

Forelesningen vil gi en bredt anlagt orientering om lov om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern og dennes anvendelse i det norske samfunn.  

Den potensielle konflikt mellom pasientens rett til selvbestemmelse og et faglig 

skjønn som tilsier bruk av tvang når lovbestemte vilkår er oppfylt, vil bli belyst og 

eksemplifisert ved rettspraksis.   Forelesningen vil gi bakgrunn og premisser for en 

drøfting av den konflikt psykologen kan oppleve mellom hensynet til pasientenes 

selvbestemmelsesrett og deres behov for behandling.  

 

 

Psykologen i psykisk helsevern. Fra legens medhjelper til faglig ansvarlig for vedtak 

Foreleser: Førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen, PSI, UiO. 

Forelesningen vil belyse Norsk Psykologforenings arbeid med å endre psykologens 

posisjon  hva angår faglig og administrativ ledelse i psykisk helsevern. Deler av det 

nye lovverket og forskriftene som er spesielt relevante for psykologer og deres 

arbeid vil bli gjennomgått. Psykologen som faglig ansvarlig for tvangsvedtak og 

konsekvenser for psykologrollen drøftes.  

 

Psykologen, faget og loven 

Foreleser:  Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen, NPF, Christian Zimmermann. 

Forelesningen vil handle om samarbeid mellom ulike helseprofesjoner, sett  i lyset av 

kravet til faglig forsvarlighet. Hvilke forventninger har arbeidsgiver til psykologers 

forståelse av egen faglighet? Ytterpunktene for psykologers helsehjelp vil også bli 

diskutert.    
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Sakkyndighet innenfor strafferetten. 

Foreleser: Psykologspesialist Pål Grøndahl, forsker ved Kompetansesenteret for 

sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. 

 

Hva er strafferettslig sakkyndighet? Gjennomgang av sentrale rettpsykiatriske 

begreper (Psykose bevisstløshet, og psykisk utviklingshemming i høy grad.) 

Hvem oppnevnes som sakkyndige innen strafferetten samt hvilken rolle og funksjon 

får man i slike sammenhenger (vitne, sakkyndig vitne og sakkyndig)?  

Hvordan er det å være psykolog innenfor dette feltet – kasuistikker, betraktninger og 

vurdering av rollen i et psykiatritungt felt? 

 

Tvangsinngrep og menneskerettighetsbrudd  

Foreleser: Hege Orefellen, medlem  av Utvalg under International Commission  of 

Jurists (ICJ).  

 


