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Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt
1. Bakgrunn for saken
Se O-sak 4 fra fakultetsstyrets møte 7.12.2017 om bakgrunnen for saken (vedlegg 2).
Det vises til universitetsstyrevedtak V-sak 5 på styremøtet 6/2017, 24 oktober 2017:
1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt.
2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til orientering.
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen,
klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant
lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som
mulig.
4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen
av studentpraksis videreføres.
5. Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer.
Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og
ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det
samfunnsvitenskapelige fakultet.
6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO.
I brev av 9.11.2017 (2017/11924) ber universitetsdirektøren fakultetet følge opp styrevedtakets punkt 4 og 5 (uthevet).

2. Prosess, involvering og medbestemmelse
Fakultetsstyret ble i møtet 7. desember 2018 gitt en orientering om prosessen for utredning av fremtidig organisering av
klinikkdriften ved Psykologisk institutt. Instituttstyret ved Psykologisk institutt har behandlet saken i fire møter: Den 13.
november, den 4. desember, den 12. desember 2017 og den 30. januar 2018. Tidsplan og prosess ble vedtatt av
instituttstyret ved Psykologisk institutt den 4. desember 2017. Planen som ble vedtatt er fulgt. I løpet av november,
desember og januar er det i henhold til vedtatt plan avholdt drøftingsmøter, allmøter og høringsrunder for å ivareta
hensynet til involvering av ansatte og studenter.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
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3. Arbeidsgruppens mandat og anbefaling
Instituttstyret ved Psykologisk institutt nedsatte en arbeidsgruppe til å utrede klinikkdriften. Arbeidsgruppen fikk følgende
mandat:
«Arbeidsgruppen skal utrede to hovedmodeller for instituttets klinikker: 1. studentklinikkene organiseres av Psykologisk
institutt, 2. studentklinikkene organiseres ved/i samarbeid med et helseforetak. Arbeidsgruppen skal utrede faglige,
pedagogiske, juridiske, økonomiske, arealmessige og administrative konsekvenser, samt andre forhold som styret eller
arbeidsgruppen finner relevante. For å sikre faglig autonomi i henhold til vedtaket i universitetsstyret, bes
arbeidsgruppen om å legge vekt på modeller som sikrer faglig autonomi. Arbeidsgruppen skal anbefale modeller, og gi
en grundig og deskriptiv analyse som beslutningsgrunnlag for styret. Arbeidsgruppen skal sende dokumentet på høring og
dokumentet kan justeres etter høringssvar. Det justerte dokument skal ligge til grunn for drøftingsmøter, diskusjoner på
allmøter med studenter og ansatte og liknende, samt for styrets beslutning vedrørende anbefalt modell.»
Arbeidsgruppen leverte sin endelige rapport 23. januar 2018 (vedlegg 1).
Ut fra en samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppen en intern organisering av klinikkdriften ved PSI. Anbefalingen
gjelder all klinikkdrift i forbindelse med praktikum, gitt at praktikum fortsatt skal ha det formålet det har i dag.
Arbeidsgruppen har ikke vurdert innholdet i praktikumundervisningen eller hvordan klinikken bør inngå i
undervisningsforløpet.
En foreløpig versjon av arbeidsgruppens rapport ble sendt på høring til ansatte og studenter ved PSI 16. januar 2018.
Høringsfristen var 21. januar 2018. En samlet oversikt over høringssvarene er lagt ved (vedlegg 3).
3.1 Om faglig autonomi
I hovedtrekk konkluderer utredningen med at rimelige faglige autonomihensyn bør kunne ivaretas ved begge modeller.
Hva arbeidsgruppen forstår med faglig autonomi redegjøres det for på side 10 i rapporten.
Arbeidsgruppen vektlegger at læringsmålene som er satt for praktikum nødvendigvis medfører mer tidsbruk, mer tid til
refleksjon og veiledning, samt større fleksibilitet med hensyn til innholdet i behandlingen, enn det som vanligvis kreves
ved behandling. Ved en ekstern organisering frykter arbeidsgruppen det vil være en risiko for at de pedagogiske
hensynene blir stående i et motsetningsforhold til effektivitetskravene og behandlingsstandarder i helsevesenet.
3.2 Om pedagogikk og faglig innhold
Arbeidsgruppen mener at dagens læringsmål for praktikum bør kunne oppfylles både ved valg intern og ekstern
organisering. Det vektlegges at intern organisering gjør det enklere å følge opp det intensive undervisnings- og
veiledningsbehovet som følger av læringsmålene. De påpeker også at intern organisering trolig gir bedre fleksibilitet, bl.a.
med hensyn til gjennomføring, oppfølging, og ved behov for endringer av faglig innhold.
3.3 Om det pedagogiske grunnlaget for seleksjon av pasienter
Ved utvelgelse av pasienter til praktikumsopplæringen vektlegges behovs- og forsvarlighetsvurderinger. Behandling i
spesialisthelsetjenesten er underlagt spesifikke krav og retningslinjer som er førende for denne helsetjenesten. Disse
kravene er ikke nødvendigvis i tråd med den pedagogiske målsettingen som praktikumsundervisningen er tuftet på, mener
arbeidsgruppen. En intern organisering gir frihet til å utvikle og organisere inntaksprosedyrer, diagnostisering,
behandlingsopplegg og oppfølging utfra en helhetlig psykologisk tankegang, innenfor lovverkets rammer og føringer.
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3.4 Rekruttering av veiledere og ønsket kompetanseprofil
Veilederne på praktikum forutsettes å ha både klinisk og pedagogisk veiledningskompetanse. Arbeidsgruppen mener dette
bør kunne ivaretas med begge modellene.
3.5 Økonomi og arealer
Det er knyttet usikkerhet til de økonomiske konsekvensene ved valg av begge de to hovedmodellene. Kostnader ved valg
av ekstern løsning vil avhenge av hvordan en endelig framforhandlet avtale mellom Psykologisk institutt og den
eventuelle eksterne parten blir seende ut. En intern løsning innebærer direkte og indirekte kostnader knyttet til etablering
av klinikkene med permanent og forsvarlig drift.
3.6 Aktuelt lov og regelverk
Helse- og omsorgsdepartementet har i rundskriv av 15.12.2017 redegjort for lovverket som gjelder for studentklinikker.
Uansett valg av løsning, vil klinikkene måtte forholde seg til et omfattende lov- og regelverk. Arbeidsgruppen mener det
bør være mulig å overholde lovverket i begge hovedmodeller.
Intern organisering av klinikkdriften krever kompetanseheving og etablering av gode rutiner for journalføring,
avvikshåndtering og internkontroll. Det vil i tillegg måtte avsettes personalressurser til oppfølging og drift, samt
opplæring.
3.7 Roller, ansvar, system og struktur
Valg av intern modell innebærer at Psykologisk institutt har ansvaret for rekruttering av pasienter, har pasientansvaret for
pasienter, arbeidsgiveransvaret for veiledere og systemansvaret for klinikken. En ekstern organisering innebærer at fagog systemansvar skilles. Ekstern partner vil ha systemansvar og pasientansvar, mens Psykologisk institutt fortsatt sitter
med det faglige og pedagogiske ansvaret. Arbeidsgruppen konkluderer med at det uansett valg av modell vil være mulig å
«kompensere for de utfordringer en valgt modell byr på når det gjelder roller og ansvar.»
3.8 Arbeidsgruppens oppsummering
Arbeidsgruppen konkluderer med at hverken hensynet til lovverk, systemansvar, økonomi eller oppfølging av pasienter
legger noen absolutte premisser for valg av enten ekstern eller intern organisering. Arbeidsgruppen vurderer det slik at
intern organisering gir større grad av faglig autonomi og enklere oppfølging av pedagogikk (særlig knyttet til 3.3 over).
Så lenge det ikke foreligger vesentlige lovmessige eller økonomiske forhold som tilsier annen organisering, mener
arbeidsgruppen det må legges vekt på faglige argumenter. Dette utelukker ikke samarbeid eller utvikling av samarbeid
med eksterne aktører der det er nødvendig eller formålstjenlig for å nå de faglige målene for undervisningen.

4. Psykologisk institutts anbefaling
Instituttstyret ved Psykologisk institutt behandlet saken i møte 30. januar 2018. Styret fattet følgende vedtak:
1. Instituttstyret stiller seg bak anbefalingen til arbeidsgruppen som har utredet organisering av studentklinikkene ved
Psykologisk institutt, og vedtar en intern organisering av de eksisterende studentklinikkene for voksne.
2. Barne- og familieklinikken fortsetter å driftes som før i samarbeid med Nic Waals Institutt frem til man har
gjennomført en nærmere utredning av organiseringen av denne klinikken.
3. Instituttstyret støtter at klinikkvirksomheten ved PSI legges til en egen organisatorisk enhet som ledes av en
klinikkleder. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak om organisasjonsendringer på møtet i mars eller
april.
4. Instituttstyret støtter at det opprettes en stilling som klinikkleder med et ansvar for drift av klinikkene og systemene
rundt denne virksomheten. Stillingen som klinikkleder utlyses etter at et eventuelt vedtak om intern klinikk er fattet av
universitetsstyret. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak vedrørende stillingsbeskrivelse og utlysning av
klinikklederstillingen på møtet i mars eller april.
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5. I tråd med programrådets høringssvar, mener instituttstyret at utredningen av fremtidig klinikkdrift er et nyttig
grunnlag for programrådets videre arbeid med den kliniske opplæringen på profesjonsprogrammet. Dette arbeidet
bør imidlertid ikke starte før ny organisering av internklinikk er på plass.

6. Dekanens kommentarer og anbefaling
Universitetsstyrets vedtak av 24. oktober 2017, punkt 3, vedrørende lukking av avvik og etablering av et
internkontrollsystem følges opp i dialog med universitetsdirektøren og internrevisjonen. Nytt elektronisk journalsystem
(Psyk Base) er nylig satt i produksjon.
Som svar på styrets vedtak punkt 4 og 5 har Psykologisk institutt utredet framtidig organisering av klinikkvirksomheten.
Utredningen tar for seg to hovedmodeller for organisering og vurderer konsekvensene for faglig autonomi, pedagogisk og
faglig innhold, økonomi og arealer, lover og forskrifter og system og struktur. Dekanen mener styrevedtaket av 24.
oktober 2017 dermed har vært fulgt opp på en god måte. Det vises også til at arbeidet med utredningen har foregått etter
en vedtatt plan og at denne involverer studenter og ansatte og sikrer medbestemmelse, i tråd med universitetsstyrets
vedtak.
Nye forskrifter om felles rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger trådte i kraft 6. september 2017. Forskriftene
skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte utdanninger med høy faglig kvalitet og
relevans. En egen programgruppe er nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å utvikle nasjonale retningslinjer for
psykologutdanningen. Programgruppene skal være i dialog om retningslinjene med eksterne aktører, blant annet
profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner.
I lys av dette kan det innvendes at rapporten i liten grad setter faglig autonomi inn i en større kontekst – f. eks. hvordan
profesjonsutdanningen og praktikum samsvarer med tjenestenes og sektormyndighetenes behov. Det framgår imidlertid
av rapporten at arbeidsgruppen har tolket sitt mandat slik at innholdet i praktikumundervisningen ikke skulle vurderes. De
har heller ikke gått inn på detaljer i hvordan den fremtidige internklinikken skal inngå i undervisningsforløpet.
Dekanen slutter seg til anbefalingene fra Psykologisk institutt.

Vedtaksforslag:
1. Fakultetsstyret anbefaler at de eksisterende studentklinikkene for voksne organiseres internt ved
Psykologisk institutt.
2. Fakultetsstyret tar til etterretning at Barne- og familieklinikken fortsetter å driftes som før i samarbeid
med Nic Waals Institutt fram til Psykologisk institutt har gjennomført en nærmere utredning av
organiseringen av denne klinikken.
3. Fakultetsstyret tar til etterretning og støtter at Psykologisk institutt etablerer klinikkvirksomheten som en
egen organisatorisk enhet under ledelse av en klinikkleder.

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Utredning om fremtidig klinikkdrift, datert 23.1.2018.
- Vedlegg 2: Bakgrunnsinformasjon, O-sak 4, Fakultetsstyremøtet 7.12.2017
- Vedlegg 3: Høringssvar
Se også:
-

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Lov om universiteter og høyskoler
Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd
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Sammendrag
Arbeidsgruppen har utredet to hovedmodeller for instituttets klinikker, enten organisert som
internklinikk eller eksternt organisert ved helseforetak. Arbeidsgruppen har vurdert hvordan
modellene får konsekvenser for faglig autonomi, pedagogikk og faglig innhold, økonomi og arealer,
lover og forskrifter, system og struktur.

8
9
10
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13
14
15

Ved en samlet vurdering av alle momentene for ulike modeller har arbeidsgruppen kommet til å ville
anbefale en intern organisering av klinikkdriften ved PSI. For lovverk, systemansvar, økonomi og
oppfølging av pasienter er det etter arbeidsgruppens mening ingenting som tilsier at vi bør velge
enten ekstern eller intern organisering. Det er for eksempel ingenting ved rundskriv I-6/2017 fra
Helse- og omsorgsdepartementet som gir spesifikke føringer i retning av å ikke kunne organisere
denne type klinikkundervisning som intern klinikk. Det er arbeidsgruppens oppfatning at lov og
systemansvar samt ivaretagelse av pasienter vil kunne ivaretas i tilstrekkelig grad ved intern
organisering.

16
17
18

Det vesentlige ved vår vurdering er at det er større grad av faglig autonomi og enklere oppfølging av
pedagogikk med intern organisering. Det er også nå mulig å integrere klinikken arealmessig uten at
dette går på bekostning av annen undervisnings- eller forskingsaktivitet ved PSI.
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20
21
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Samtidig vil arbeidsgruppen peke på at det er viktig å utvikle klinikken med tanke på hvordan hele
profesjonsprogrammet svarer på samfunnsoppdraget. Klinikken virker noe underbrukt i
undervisningen og med den ekspertise og administrative ressurs som legges til klinikken bør det
utredes hvordan internklinikken kan bidra til forpraksiser, førstelinjeerfaring samt kvalitetssikring av
praksiser gjennom studieløpet.

24
25

Arbeidsgruppen anbefaler derfor en intern modell for organisering av klinikk ved Psykologisk
Institutt.

26
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1. Bakgrunn

86

Universitetsstyret fattet følgende vedtak i sitt møte 24.10, punkt 4 og 5.

Internklinikkene ved PSI ble midlertidig stengt av universitetsledelsen 10. oktober da de var i tvil om
hvorvidt driften var i tråd med gjeldende lovverk.1 Klinikkene ble gjenåpent 6. november etter at
påpekte avvik var lukket. Som følge av diskusjonen som har vært ang organisering av klinikkdriften,
både internt på instituttet og i universitetsledelsen, ble saken tatt opp i universitetsstyret den 24.10.
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Arbeide for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer at faglig
autonomi i utformingen av studentpraksis videreføres.
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Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og
styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess
som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer
behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
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På bakgrunn av dette vedtaket nedsatte instituttstyret i sitt møte 4. desember, en arbeidsgruppe
bestående av Tor Endestad, Margrethe Seeger Halvorsen, Linda Tveit (studentrepresentant) og
Joakim Dyrnes (sekretær). Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:
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«Arbeidsgruppen skal utrede to hovedmodeller for instituttets klinikker: 1. studentklinikkene
organiseres av Psykologisk institutt, 2. studentklinikkene organiseres ved/i samarbeid med et
helseforetak. Arbeidsgruppen skal utrede faglige, pedagogiske, juridiske, økonomiske, arealmessige
og administrative konsekvenser, samt andre forhold som styret eller arbeidsgruppen finner relevante.
For å sikre faglig autonomi i henhold il vedtaket i universitetsstyret, bes arbeidsgruppen om å legge
vekt på modeller som sikrer faglig autonomi. Arbeidsgruppen skal anbefale modeller, og gi en
grundig og deskriptiv analyse som beslutningsgrunnlag for styret. Arbeidsgruppen skal sende
dokumentet på høring og dokumentet kan justeres etter høringssvar. Det justerte dokument skal
ligge til grunn for drøftingsmøter, diskusjoner på allmøter med studenter og ansatte og liknende,
samt for styrets beslutning vedrørende anbefalt modell.»
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Arbeidsgruppen har hatt frist om å sende utkast til rapport på høring 16. januar med mål om vedtak i
instituttstyret 30. januar.
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2. Avgrensninger for arbeidsgruppens arbeid

113
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Arbeidsgruppen har forholdt seg til skriftlige kilder som relevant lovverk, advokatfirmaet KLUGEs
rapport av 17.10.20, Helse- og Omsorgsdepartementets rundskriv av 15.12.2017, anbefalinger fra
Norsk Psykologforening samt hatt diskusjoner med representanter for Oslo Universitetssykehus,
Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas sykehus og Universitetsklinikkene ved
henholdsvis universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Tiden arbeidsgruppen har fått til rådighet er svært kort. Dette utredningsarbeidet vil derfor være
begynnelsen på et større arbeid med å reorganisere klinikken. Dette kan sees på som en konseptfase
hvor det i stor grad handler om å utrede rammene for det videre arbeidet. Av disse grunnene har det
vært et behov å avgrense utredningsarbeidet.

1

Vi forutsetter at bakgrunnen for stengningen av klinikkene er kjent.
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I universitetsstyrets vedtak og i instituttstyrets vedtak om mandat for arbeidsgruppen, brukes
begrepet modeller. I rapporten forstår vi og bruker begrepet modell om hvorvidt klinikken skal være
intern, altså driftes av PSI, eller om klinikken skal driftes sammen med en ekstern aktør. Der det er
aktuelt å snakke om ulike måter å organisere en intern eller ekstern klinikk, vil dette bli presisert.

122
123
124
125
126
127

Arbeidsgruppen vil i sin anbefaling ikke gå i detalj i hvordan klinikkene skal driftes, men skissere
hovedlinjer og særlig vise til hvordan valg av modell kan få konsekvenser for drift. Det vil bli tatt
utgangspunkt i de emnebeskrivelser og målsettinger som i dag er for emner lagt til klinikken. Dette
betyr at arbeidsgruppen ikke har utredet hva slags pedagogikk eller hva slags faglig innhold som skal
ligge i praktikum, men peke på hvilke konsekvenser valg av organisering vil ha å si for det
pedagogiske og faglige innholdet.
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Vi har valgt fem tematiske områder eller kriterier arbeidsgruppen mener det er viktig å forholde seg
til når gruppen skal anbefale hvorvidt klinikken skal organiseres internt eller eksternt. Disser er:
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faglig autonomi
pedagogikk og faglig innhold
økonomi og arealer
lover og forskrifter
system og struktur
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I instituttstyrets vedtak om arbeidsgruppens mandat står det at ekstern organisering må forstås som
samarbeid med et helseforetak. En ekstern organisering kunne også vært forstått som et samarbeid
med kommunal sektor. I det videre arbeidet vil ekstern organisering omhandle samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, men arbeidsgruppen vil ikke utelukke at det vil være fornuftig på et faglig
grunnlag å også kunne samarbeide om klinikk med kommunen. I arbeidet med denne rapporten har
arbeidsgruppen kun vurdert helseforetak som potensielle samarbeidspartnere, og har derfor
innhentet informasjon fra slike foretak.

142
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Ekstern organisering vil heller ikke si at en ekstern aktør, helseforetak eller kommune, skal ta over
det faglige og pedagogiske ansvaret. En ekstern organisering forutsetter et samarbeid hvor det
faglige og pedagogiske innholdet bestemmes av PSI.
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3. Kort bakgrunn for klinikkene

152
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Alle klinikkene er undervisningsklinikker der opplæring i psykologisk behandling er hovedformålet, og
der teori, forskning og praksiserfaring søkes integrert for dette formålet. De tre voksenklinikkene er i
dag internt organisert på PSI. BFT er i dag organisert eksternt, i samarbeid med Nic Waals
Institutt/Lovisenberg Diakonale Sykehus.
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Klinikkvirksomheten inngår i den avsluttende kliniske opplæringen som kalles praktikum (PSYC6310 praktikum). Praktikumsundervisningen ved PSI går over to semestre på siste studieår og utgjør 20
studiepoeng av profesjonsprogrammets 360 studiepoeng. Ferdighetsopplæring gis i en rekke emner
og praksiser i løpet av profesjonsprogrammet, mens praktikum gir en særlig fordypende opplæringer
i ferdigheter som behandler. Undervisningen drives i grupper på 3-4 studenter under veiledning av

Den første internklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, ble opprettet i 1975 for å
sikre studentenes opplæring i praktisk klinisk arbeid. Fra å være én klinikk i 1975, er det i dag fire
underklinikker eller seksjoner; tre voksenklinikker (Klinikk for dynamisk terapi (DT), Klinikk for
integrativ psykoterapi (IPT) og Klinikk for nevropsykologi (Nevro)) og én barneklinikk (Klinikk for
barne- og familieterapi (BFT)). Det har også kommet et forslag om å opprette en fordypningspraksis i
behandling av psykoselidelser.
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faglærere med lang erfaring både som behandlere og pedagoger. Hver gruppe følger
behandlingsforløpet for inntil 3-4 pasientsaker. Parallelt er det spesifikke og langsgående
fordypningskurs ved den enkelte klinikk som gir den teoretiske tilleggsfordypningen til
praktikumkurset. De fire klinikkene, slik de driftes i dag, utgjør totalt sett en relativt avgrenset og
oversiktlig virksomhet. Det er til enhver tid ca. 50 klienter i behandling, og det gjennomføres og
avsluttes ca. 60 behandlingsforløp per år. Studentene kan ønske seg til én av de fire klinikkene, og
blir fordelt i henhold til antall plasser.

168

4. Beskrivelse av klinikkene og praktikum
4.1. Praktikum – behandlingstilbud, inntaksprosedyrer og pasientgrunnlag

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Rekruttering av pasienter til klinikkene gjøres ut fra behovs- og forsvarlighetshensyn. Pasientene har
et behandlingsbehov, men alvorlighetsgraden vurderes ut fra hva som er forsvarlig innen rammene
av et studentterapitilbud. IPT- og DT-klinikkene er et tilbud for pasienter med ulike former for
psykiske vansker (f.eks. angstlidelser, depressive tilstander, rusrelatert problematikk,
spiseforstyrrelser, identitets- og selvfølelsesproblematikk, relasjonsproblemer, traumer og
personlighetsproblematikk). Dette er allmenne menneskelige problemer, som kan medføre en
betydelig lidelse for den det gjelder, men som man ved å tilby tidlig hjelp, kan forhindre at blir mer
omfattende og alvorlige problemer. Variasjon i pasientgrunnlaget er avgjørende for at studentene
får bred erfaring med ulike tilstander og pasientforløp. Nevro-klinikken gir tilbud til pasienter som
har ervervede nevrologiske tilstander, eksempelvis traumatisk hodeskade, hjerneslag (infarkt eller
blødning), hjernesvulst eller annet (ikke nevrodegenerative tilstander som f.eks. demens) som har
medført lettere kognitive og psykologiske følgetilstander/sekveler (alle er vurdert av spesialist i
klinisk nevropsykologi til å være samtykkekompetente). Barneklinikken gir tilbud til barn med
kognitive, emosjonelle og/eller atferdsmessige problemer, og deres familier.
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Et viktig inntakskriterium ved klinikken er at de pasienter som tas inn, har evne og mulighet til å
følge et regelmessig behandlingsforløp. Av forsvarlighetshensyn tar klinikkene ikke imot personer
med omfattende rusproblemer, pasienter uten fast bopel, psykoseproblematikk, dype depresjoner,
eller akutt suicidalfare, da disse best ivaretas av spesialisthelsetjenesten. For IPT- og DT-seksjonene
er behandlingstilbudet annonsert på hjemmesiden til Psykologisk institutt. Klinikken tar også imot
pasienter etter henvisning fra fastlege eller annen behandlingsinstans der det er gjort en faglig
vurdering om egnethet og hvor pasienten er orientert og innforstått med rammene for
behandlingstilbudet. Pasientene som er aktuelle for nevropraktikum rekrutteres i hovedsak fra
Sunnaas sykehus. Unntaksvis er pasienter henvist fra kolleger ved andre helseforetak som kjenner til
tilbudet, for eksempel Oslo Universitetssykehus. Nødvendig informasjon om pasientens tilstand
innhentes da. Ved BFT rekrutters klientene fra NWI. De utredes ved NWI og vurderes med hensyn til
egnethet for studentterapi, før de tas inn ved BFT-klinikken.

196
197
198
199
200
201
202
203
204

4.2. Pedagogiske premisser for praktikumsundervisningen
Praktikum (PSYC6310) bygger på basalkursene og de foregående kliniske kursene opp gjennom
profesjonsstudiet. Studentene har vært i for- og hovedpraksis ute i ulike institusjoner og
helseforetak før oppstart på praktikum. Det betyr at de har betydelig kunnskap om bl.a. organisering
av psykisk helsevern, utredning og diagnostikk, behandlingsforskning, og ulike terapeutiske
tilnærminger. Selv om studentene får gode praksiserfaringer har PSI mindre muligheter til å følge
opp den veiledningen studentene får når de er ute i for- og hovedpraksis. I disse praksisperiodene
får studentene direkte praksiserfaring, men vil ha varierende erfaring med veiledning og spesifikk
ferdighetstrening. Det er et vesentlig pedagogisk poeng at fordypningen og den intensive
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veiledningen på praktikum muliggjør en direkte styring av opplæring, veiledning og vurdering av
studentens kompetanse og kunnskapstilegnelse.
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En forutsetning for å få til inngående opplæring i terapeutisk holdning, refleksjon over egen
terapeutrolle, og spesifikk bruk av, og trening i, ulike intervensjoner er intensiv veiledning og bruk av
video. Opplæringen på praktikum er således mer tid- og ressurskrevende enn f.eks. hovedpraksis,
men dette anses som nødvendig for å ivareta opplæringsformålet. Opplæringen er i tråd med
scientist-practitioner modellen, i det den søker en integrasjon av teori, forskning og praksis. Dette
kvalitetssikres bl.a. ved at fagstaben ved den enkelte klinikk består av emneansvarlige og veiledere
som til sammen innehar forsknings-, fagutviklings-, pedagogisk, og klinisk kompetanse.

4.3. Faglige premisser for praktikumsundervisningen

214

4.3.1. Kort om psykiske lidelser, psykologisk behandling og psykologers
arbeidsområder

215
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Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Så mange
som 30 % av befolkningen opplever til enhver tid en psykisk lidelse eller plage. De vanligste lidelsene
er angst og depresjon. Psykiske lidelser defineres ofte som psykiske plager med en intensitet som
gjør at de kan diagnostiseres i henhold til ICD-10. Skillet mellom lettere psykiske lidelser og alvorlige
psykiske lidelser er imidlertid ikke godt faglig etablert (psykologforeningen.no). Enkle fobier, andre
avgrensede angstlidelser, lettere til moderate depresjoner, lettere spiseforstyrrelser, lettere
ruslidelser m.m. defineres som lettere psykiske lidelser. Mennesker med denne type lidelser vil
kunne være i behov av psykisk helsehjelp, og vil ofte ha gode prognoser med psykologisk behandling.
Tilstandene vil imidlertid ikke nødvendigvis gi rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten (psykologforeningen.no).

227
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Offentlig psykisk helsevern er regulert til å yte helsehjelp til ca. 5 % av befolkningen (NPF, 2017). Det
betyr at mange mennesker får hjelp fra andre instanser og andre steder. Behandling av psykiske
lidelser varierer med type lidelse og graden av plager. Først og fremst benyttes ulike former for
samtaleterapi og medikamenter.
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Psykologer jobber innenfor en rekke områder, både i og utenfor psykisk helsevern. De fleste jobber
på ulike nivåer innenfor spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Videre jobber mange innen
barnevern, familierådgivning, pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPT), arbeidsrådgivning og
privat. En del psykologer jobber også utenfor helse- og omsorgssektoren, bl.a. med forebyggende
arbeid på systemnivå (f.eks. i barnehager, skoler og bedrifter), som organisasjonspsykologer, og som
sakkyndige i rettsapparatet (Fraas-Johansen, psykologforeningen.no). Profesjonsstudiets
samfunnsoppdrag er således å utdanne psykologer som skal fylle et bredt spekter av hjelperoller.
Praktikum er derfor ikke å anse som en forpraksis for arbeid i spesialisthelsetjenesten, men at
studentene skal lære grunnleggende ferdigheter som de kan bruke uavhengig av senere yrkesvalg.
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4.3.2. Kort beskrivelse av Evidensbasert praksis i psykologi
Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis (APA, 2006; NPF, 2007)2 er et uttrykk for
de nødvendige kunnskapskildene som bør ligge til grunn for profesjonell praksis. Evidensbasert
praksis i psykologi (EBPP) er her definert som integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning med
klinisk ekspertise, sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kultur og preferanser (NPF, 2007).
Denne definisjonen framhever de tre komponentene som ligger til grunn for evidensbasert praksis. I
redegjørelsen for hva som ligger i «den beste tilgjengelige forskningen» vises det til et spekter av
forskningstilnærminger som inngår som legitime kunnskapskilder. Det er altså et prinsipp om bredde
2

Vedlegg 1: Prinsipperklæringen om evidensasert psykologisk praksis
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i forskningstilnærminger og anvendelse av multiple forskningsdesign, noe som rommer hele
spekteret fra klinisk observasjon til randomiserte kontrollerte studier og meta-analyser. Definisjonen
nyanserer også betydningen av klinisk ekspertise og utvider forståelsen av pasientegenskaper.
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Det er to forhold som er verdt å merke seg i forhold til dette: For det første peker
prinsipperklæringen på en større bredde i forståelsen av klinisk ekspertise. For det andre innebærer
formuleringen «sett i sammenheng med av pasientens egenskaper, kultur og preferanser» at
kunnskap om pasienten tillegges stor betydning. Formuleringen «i sammenheng med» kan også
forstås som at pasientkarakteristika og kunnskap om pasienten kan få betydning for hva som må
vektlegges ved klinisk ekspertise, samt hvilke type forskning som blir mest relevant (Rønnestad,
2012).
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Prinsipperklæringen ligger til grunn for den kliniske opplæringen på profesjonsstudiet i psykologi.
Studentene skal kunne integrere teori og forskning i sin kliniske praksis, men også oppøve sin kliniske
kompetanse for å kunne vurdere relevant forskningsevidens opp mot pasientens egenskaper og
preferanser i den enkelte sak. Den inngående veiledningen i praktikumsopplæringen muliggjør et
slikt fokus på terapeututvikling, samt hensynet til den enkelte pasient og hans/hennes livssituasjon.

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

Psykoterapiforskningen har dokumentert en betydelig terapeuteffekt i psykoterapi. Noen terapeuter
har gjennomgående bedre resultater enn andre, med et bredt spekter av pasienter I flere metaanalyser av terapeuteffekter finner man betydelige forskjeller mellom terapeuter når det gjelder å
forklare forskjeller i utfall i psykoterapi (Lambert, 2013; Nissen-Lie m flere, 2013). Nyere metaanalyser og re-analyser av større psykoterapistudier viser at variansen i utfall som skyldes forskjeller
mellom terapeuter, ligger i rundt 7 % (Baldwin & Imel, 2013). Dette kan høres lite ut, men gitt at
forskjeller mellom ulike terapimodeller utgjør i høyden 1 % av variansen i utfall (Wampold, 2001;
Wampold & Imel, 2015), kan man konkludere med at terapeuteffekten er av stor betydning, og over
tid får enda større betydning, det vil si terapeuter som fungerer under gjennomsnittet etterlater seg
mange klienter med manglende endring eller til og med forverring over tid (Saxon & Barkham,
2012). Terapeuteffekter er dokumentert i både eksperimentelle studier (eks. Baldwin & Imel, 2013;
Kim Wampold, & Bolt, 2006), i naturalistiske studier (Lutz et al., 2007), og i spesialiserte klinikker
som tilbyr en spesifikk evidensbasert behandlingsmodell (Laska et al., 2013). Disse funnene har
bidratt til at psykoterapiforskningsfeltet har blitt opptatt av hva det er ved gode terapeuter som
fører til positivt utfall. En sentral faktor her har vist seg å være terapeutens interpersonlige
ferdigheter (Anderson et al., 2016). Opplæring av psykologer bør derfor ha et eksplisitt fokus på
trening av slike ferdigheter.
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Dette har implikasjoner for praktikumsundervisningen. Praktikum skal ha et eksplisitt
opplæringsfokus på både forståelse av den enkelte pasientsak, valg av intervensjoner, og
studentterapeutens egenutvikling.
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5. Modeller
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Klinikkdrift i forbindelse med utdanning kan i grove trekk sies å bestå av tre linjer: 1.
behandlingsansvar, 2. undervisningsansvar, og 3. systemansvar. Behandlingsansvar og systemansvar
henger i stor grad sammen og vi bruker derfor hovedsakelig systemansvar som samlebegrep
fremover. I det følgende vil vi vise hvordan ulike organisasjonsformer vil plassere ansvaret på ulike
måter.

5.1. Model 1, Intern organisering
Denne modellen forutsetter at hele klinikkdriften foregår ved Psykologisk institutt og blir driftet av
PSI, slik voksenklinikkene drives i dag. Man kan da tenke seg at organiseres som én klinikk, med én
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klinikkleder, et antall seksjonsledere (i dag fire) og ett inntak. I inntaket fordeles pasientene til riktig
seksjon. Klinikken vil ha et sett med felles retningslinjer, men hver seksjon kan representere
variasjon i pasientgrunnlag og behandlingstilnærming. Det vil her kunne være forskjeller i
behandlingsforløp og metode. I denne modellen vil emneansvar og klinikkseksjonsledelse kunne
organiseres i samme linje. Klinikken vil organiseres som egen ansvarslinje med instituttleder som
ansvarlig ved PSI og en rapporteringslinje til universitetsdirektør. Videre vil en klinikkleder ha det
overordnede systemansvar og sammen med en administrativ koordinator håndtere drift,
avviksoppfølging, klageoppfølging og sikre at lovverk etterfølges. Klinikkleder vil også ha et
koordinerende faglig ansvar for det som er felles på praktikum på tvers av seksjoner. Ansvar for
fordeling og oppfølging av veiledere vil kunne foregå i seksjonene. Seksjonslederne vil også dele
emneansvar og ivareta programrådsvedtak om mål og innhold i de emner klinikken bistår til
undervisning i.
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Administrativ koordinator vil være en direkte støtte til klinikkleder i å ivareta og følge opp
internkontrollsystemer, holde seg oppdatert på relevant lovverk og være administrativ støtte for
journalsystemet. Det vil også tilligge sekretæroppgaver til denne rollen med hensyn til den daglige
driften.
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I en slik modell vil PSI stå for rekruttering av pasienter og ha pasientansvar for alle pasienter,
arbeidsgiveransvar for alle veiledere og systemansvar for klinikken. Dette innebærer å bruke
ressurser på å ivareta de rollene og ansvaret som følger med slikt ansvar. Alle veiledere vil ha et
ansettelsesforhold ved PSI. Personalansvaret vil ligge til avdelingsleder for klinisk fagavdeling eller
hos klinikkleder hvis klinikken opprettes som egen avdeling. Avdelingsleder sitt ansvar vil derfor
være å sørge for at klinikken har seksjonsledere/emneansvarlige og veiledere.
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En intern organisering er anbefalt og ønsket av det kliniske fagmiljøet ved PSI, av fagmiljøene ved de
andre lærestedene og av Norsk psykologforening.
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5.2. Model 2, Ekstern organisering
I denne modellen vil all klinisk praksis foregå i samarbeid med en eller flere eksterne aktører. En
viktig forskjell mellom denne modellen og en intern modell, er at fag- og systemansvar skilles.
Samarbeidspartner vil ha systemansvaret da de har pasientansvaret, overordnet ansvar for
journalsystem og internkontrollsystemer. PSI vil fortsatt ha, nødvendigvis, det faglig pedagogiske
ansvaret. Fagutvikling, koordinering av faglig innhold og pedagogikk på praktikum kan ivaretas av
utdanningsleder, programråd og emneansvarlige. Gitt denne organiseringen vil inntak,
pasientbehandling og veiledning foregå ved en eller flere eksterne helseforetak. Det vil være
avgjørende for PSI å ha personell som koordinatorer ved det foretaket eller de foretakene vi
samarbeider med. En slik koordinator vil være knyttet til helseforetak, ikke faglige skiller. Denne
personen kunne ha et fagansvar knyttet til institusjon og være emneansvarlig/institusjonsansvarlig.
Denne modellen forutsetter at systemansvar og alt ansvar for klientoppfølging legges til de foretak vi
samarbeider med. Det betyr at den lokale ressursen knyttet til opplæring i system, journal osv., samt
oppfølging av pasientseleksjon og inntak må legges ut av PSI. Emneansvar vil også i denne modellen
kunne fordeles på et team av lærere, f.eks. tilsvarende dagens klinikkledere, men det virker ikke
hensiktsmessig å ha en faglig inndeling mellom IPT og DT slik som i dag. Det kan tenkes en
rendyrking av metode mot enkeltforetak, men det er etter arbeidsgruppens mening vanskelig å se
for seg en god organisering som gir en slik løsning. Det vil derfor trolig være mer sannsynlig at
praktikum var delt opp i barn, voksen og nevro. Hvor mange helseforetak praktikum vil være fordelt
over er ikke gitt. Vi kunne samarbeidet med ett helseforetak om alt, samarbeidet med tre foretak
om henholdsvis barn, voksen og nevro eller vi kunne samarbeidet med flere foretaket hvor flere
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338

hadde ansvar barn, voksen og nevro. Etter de samtalene arbeidsgruppen har hatt med helseforetak i
Oslo, virker det lite sannsynlig at ett foretak kan ta ansvar for all klinikkdrift.

339

5.3. Hybrid

340
341
342
343
344
345
346
347

Selv om arbeidsgruppen ikke skal utrede mange modeller, finner vi det viktig å peke på at et valg av
internt organisert klinikk ikke på noen måte utelukker samarbeid med foretak om deler av
praktikumundervisningen. Det er mulig å se for seg en utvidet versjon av en intern modell. Dette er
altså ikke en tredje modell, men en ekspansjon av internmodellen. Forskjellen mellom den interne
og den utvidede modellen er at sistnevnte ikke hindrer et samarbeid med en ekstern partner, slik
klinikken også er organisert i dag. F.eks. samarbeider nevro-klinikken med Sunnaas sykehus om
rekruttering av pasienter.

348
349
350
351
352

BFT er i dag organisert eksternt da det er en fordel å rekruttere pasienter fra Nic Waals Institutt
(NWI) siden mange vil bli ført tilbake hit etter de har vært i terapi hos student. Med barn og familier
er det også større behov for å samarbeide med et apparat rundt som f.eks. barnevern, skole, og PPT.
Dette gjøres også bedre i samarbeid med NWI enn alene. Det er altså faglige argumenter for at BFT
som del av PSI sin klinikkdrift, organiseres eksternt.

353

6. Faglig autonomi

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

Faglig autonomi må forstås på minst tre måter I denne sammenhengen. For det første er faglig
autonomi knyttet til Universitets styring og egen kontroll over faglig innhold og pedagogiske
virkemidler. Her vil det gjelde fagmiljøets mulighet til å styre innholdet i emner som gis ved UiO og
vil ha betydning for hvilke pasientgrupper en ønsker å inkludere i studentbehandling og
læringsmålene for de emner som tilbys. For det andre er autonomi knyttet til den enkelte lærers
frihet til å velge metode og innhold i sin faglige utøvelse. Dette vil kunne avgrenses av
emneansvarlige sin tolkning av målsetting med emnet og kunne variere i ulike klinikktilbud. For det
tredje er autonomi knyttet til den enkeltes behandlers (i denne sammenheng veileders) faglige
vurdering av den behandling som skal gis til den enkelte pasient (behandlerautonomi). I tillegg til
faglig autonomi skal pasientenes autonomi ivaretas ved at de er deltagere i aktive informerte valg av
behandlingsforløp. Det er beskrankninger knyttet til alle typene autonomi. Nasjonal plan for
profesjonsutdanningen3 i psykologi samt emnebeskrivelser med læringsmål og beskrivelser av
pedagogiske virkemidler rammer inn den enkelte lærers mulighet til å velge innhold og pedagogikk.
Det innebærer at programrådet ved PSI setter rammer og mål for den opplæringen som skjer ved PSI
som må følges av den enkelte faglærer. Det vil kunne være variasjoner knyttet til den enkelte
delklinikk når det gjelder metodetilfang og valg av tilnærminger. Dette vil igjen ha betydning for
forløp og tidsbruk rettet mot den enkelte klient. Det er for eksempel rimelig å anta at behandling gitt
i opplæringsøyemed vil måtte ha lengre forløp og ha et noe annet innhold enn det som er vanlig
innenfor det tilbudet helsevesenet tilbyr.

374
375
376
377

Det måtte gjøres vurderinger i hver enkelt pasientsak opp mot det som foreligger av Etiske
prinsipper for nordiske psykologer4, relevante behandlingsveiledere, og prinsipperklæringen for
evidensbasert praksis i psykologi. I tillegg må klinikkvirksomhet drives i henhold til de faglige føringer
som ligger i de rammer programrådsvedtak legger for opplæringsvirksomhetene. Samtidig er det

6.1. Beskrivelse

3
4

Vedlegg 2: Nasjonal plan for profesjonsutdanningene
Vedlegg 3: Etiske prinsipper for nordiske psykologer
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379

avgjørende for en opplæringsinstitusjon å ha stor autonomi knyttet til hvordan opplæringen best
foregår.

380

Det forutsettes at pasientenes autonomibehov ivaretas uavhengig av modellvalg.

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

I hovedtrekk bør rimelige autonomihensyn kunne ivaretas ved begge modeller. Ved en intern
organisering vil universitetet som med all annen virksomhet ha full autonomi over faglig innhold og
pedagogisk opplegg. Det vil være programrådet som legger de faglige føringene på enkeltlæreres
virksomhet og personalansvar ligger innenfor UiO. Dette vil ikke i samme grad være tilfelle ved en
ekstern organisering. Særlig gjelder dette at personalansvar for den enkelte veileder ikke ligger ved
universitetet. Dette kan imidlertid avhjelpes ved at veiledere har bistillinger ved UiO. Det kan også
tenkes at det vil være noe lenger avstand mellom programrådsvedtak ved universitet og
prioriteringer ved helseforetaket som innebærer behov for tettere oppfølging dersom
organiseringen legges utenfor universitetet. PSIs mulighet for styring over studentterapiene vil
måtte forhandles fram med det enkelte helseforetak.

392
393
394
395
396
397

Videre vil det knyttes ulike føringer til fleksibilitet og tidsbruk avhengig av modell. Ved fordypende
opplæring får behandlingen mer et laboratoriepreg og dette fører til lengre tidsbruk, mer tid til
refleksjon og veiledning, og mer fleksibilitet til innhold i behandlingen, enn det som vanligvis kreves
ved behandling. Ved en ekstern organisering vil det være en risiko for at disse kravende blir stående i
et motsetningsforhold til effektivitetskravene og behandlingsstandarder i helsevesenet. Ved en
intern organisering vil klinikken være organisert for å maksimere læringsutbytte.

398
399
400

Faglige behandlingsveiledere, prinsipp- og etikkerklæringer setter rammer for hvordan behandling
utøves uansett organisering. Det er pr i dag ikke helt klart hvordan en skal sikre balansen mellom
programrådets føringer, lovverk og veiledere ved klinikken og dette anbefales videre utredet.

401

7. Pedagogikk og faglig innhold

6.2. Diskusjon

7.1. Beskrivelse

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

De fire seksjonene ved PSI har felles læringsmål5. Målformuleringen er i tråd med
Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis i psykologi (NPF, 2007)6 og Etiske prinsipper for
nordiske psykologer (NPF, 1998). Som det framgår av læringsmålene er en av fellesnevnerne for det
pedagogiske opplegget at studentene gjennom direkte pasientkontakt og inngående oppfølging og
veiledning, skal lære å følge et behandlingsforløp fra inntak til avslutning på en faglig forsvarlig måte.
I dette ligger at de skal kunne integrere teori, forskning og praksis i det enkelte pasientforløp,
dokumentere prosessen i tråd med journalforskriftene, og reflektere over og utvikle egen
terapeutrolle. Utformingen av praktikumsundervisningen har mer av et laboratoriumspreg enn f.eks.
hovedpraksis, ved at man i større grad kan følge behandlingsprosessen inngående, utforske ulike
intervensjoner, øve på spesifikke ferdigheter, og evt. forske på og utvikle terapimodeller.

413
414
415
416
417

De ulike klinikkene har i tillegg spesifikke læringsmål knyttet til at seksjonene har forskjellige profiler
avhengig av aldersgruppe, metodisk tilnærming og pasientproblematikk. På BFT-klinikken vil det
være et større systemfokus, både på familien og på tverrfaglig samarbeid med andre instanser som
skole, PP-tjenesten og Barnevernet. På Nevro-klinikken vil man jobbe med behandlingsmetoder
spesifikt rettet mot kognitive og psykologiske følgetilstander av ervervede nevrologiske skader. På

5
6

Vedlegg 4: Læringsmål praktikum
Vedlegg 6: Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis i psykologi
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IPT-klinikken jobber man med mer avgrensede psykiske lidelser og fokus på korttidsterapi. På DTklinikken har man et mer inngående psykoterapitilbud, ofte rettet mot personlighetsproblematikk.

420
421

Valg av intervensjoner på de ulike klinikkene vurderes fortløpende på bakgrunn av pasientens
problematikk og terapeutens ferdighetsnivå.

7.2. Diskusjon

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

Læringsmålene er definert av Programrådet og vil ligge til grunn for opplæringen uavhengig av
modell. Dagens læringsmål for praktikum kan oppfylles både ved intern og ekstern organisering. Det
er imidlertid rimelig å anta at en intern organisering gjør det enklere å følge opp det intensive
undervisnings- og veiledningsbehovet som ligger i laboratoriumstenkningen. En intern organisering
gir trolig større fleksibilitet, bl.a. for gjennomføring, oppfølging, og eventuelle endringer av faglig
innhold. Ved en ekstern organisering er det en risiko for redusert pedagogisk og faglig autonomi, sett
fra universitetets side. Det vil i så fall være nødvendig å organisere aktiviteten slik at koordinering og
oppfølging av faglige mål gjennomføres eksternt. Det er sannsynlig at en slik koordinering vil være
lettere med en eller få samarbeidspartnere, enn med mange, fordi avtaler må forhandles fram og
vedlikeholdes med hver enkel part. Ulikheter mellom samarbeidspartnere vil måtte kompenseres for
både ved inngåelse av avtaler og fortløpende under oppfølging av kvaliteten på undervisningen.

434

8. Pedagogisk grunnlag for seleksjon av pasienter
8.1. Beskrivelse

435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

Klinikkene skal sikre både at pasientene får et forsvarlig tilbud og sørge for at opplæringen i den
kliniske praksisen medvirker til at studentenes framtidige pasienter blir tilfredsstillende ivaretatt.
Type pasientproblematikk som tas inn ved klinikkene er beskrevet over. Det er imidlertid et
pedagogisk poeng at studentene i en veiledningsgruppe møter en bredde av pasientproblematikk,
der pasientene har psykiske lidelser med en slik alvorlighetsgrad at de både har behov for, og vil
kunne nyttiggjøre seg, psykologisk behandling. Pasientene må også være villige til å inngå i
terapeutisk samarbeid med en studentterapeut og bidra til studentenes opplæring. Pasienten vil
sånn sett måtte ha en dobbel motivasjon for deltagelse – de ønsker behandling av studentterapeut
og ønsker å bidra til studentopplæring.

445
446
447
448
449
450

Pasientene som tas inn ved klinikkene har relevante problemstillinger for de ulike seksjonene, og er
nøye selekterte ut fra de nevnte kriteriene. Et avgjørende inntakskriterium ved klinikken er at de
pasientene som tas inn, har evne og mulighet til å følge et regelmessig behandlingsforløp. Dette er
både for at studentene skal oppfylle læringsmålene og få en mestringsopplevelse i sitt kliniske
arbeid. Ustabilitet i oppmøte og frafall fra behandling utgjør en risiko for praktikumsopplæringen.
Seleksjon og grundig vurdering av pasientene er derfor vesentlig.

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

Som nevnt ligger det behovs- og forsvarlighetsvurderinger til grunn for selekteringen av pasienter til
praktikumsopplæringen. Eksternt vil studentene kunne behandle saker som er representative for
saker i spesialisthelsetjenesten. Behandling i spesialisthelsetjenesten vil nødvendigvis være
underlagt spesifikke krav og retningslinjer som er førende for denne helsetjenesten. Dette er ikke
nødvendigvis i tråd med den pedagogiske målsettingen som praktikumsundervisningen er tuftet på.
Helseforetakene arbeidsgruppen har vært i kontakt med, mener at pasienttilfanget er stort og
variert. Pasientene det ville være aktuelt å rekruttere fra helseforetakene vil trolig ha mer alvorlige
psykiske lidelser enn de som rekrutterer seg selv til en internklinikk. Det er derfor en viss risiko for et
mindre stabilt oppmøte og potensielt mer frafall med pasienter fra helseforetak enn med

8.2. Diskusjon
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461
462

selvrekrutterte pasienter. En ekstern organisering kan således innebære mindre mulighet for å styre
valg av pasienter ut fra pedagogiske hensyn, enn ved en intern organisering.

463
464
465
466
467

For de ansatte ved klinikken er det en eksplisitt, pedagogisk målsetting om faglig autonomi for alle
sider ved pasientvirksomheten for å sikre opplæringsformålet. Dette innebærer frihet til å utvikle og
organisere inntaksprosedyrer, diagnostisering, behandlingsopplegg og oppfølging utfra en helhetlig
psykologisk tankegang, innenfor lovverkets rammer og føringer. Dette ivaretas trolig lettest innen en
intern organisering.

468
469
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471
472
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475
476

Brukermedvirkning står sentralt i dagens psykiske helsevern. Økt fokus på dette vil kunne ivaretas
uavhengig av modell. Brukerinvolvering står allerede sentralt i praktikumsundervisningen slik den er
organisert i dag, der det vektlegges samarbeid og involvering av pasienten i eget behandlingstilbud.
Kjennskap til brukerorganisasjonene og brukerrepresentanters arbeid ligger per i dag utenfor denne
opplæringen. En ekstern organisering vil kunne gi studentene mulighet til denne siden ved
brukermedvirkning. Arbeidsgruppen tenker imidlertid at dette ikke er en kjerneoppgave i praktikum
slik målsetting og emnebeskrivelser foreligger i dag, og at studentene med fordel kunne få denne
type opplæring og kontakt i hovedpraksisordningen, ved at studentene f.eks. deltok på minimum et
brukermøte.

477

9. Rekruttering av veiledere og ønsket kompetanseprofil

478
479
480
481
482
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9.1. Beskrivelse
Veilederkorpset ved klinikken består av både fast ansatte ved PSI og timelærere. Veilederne er
psykologspesialister med bred klinisk-, veilednings- og undervisningserfaring. De er nøye valgt ut
med en faglig profil som passer med den enkelte seksjons pedagogiske og terapeutiske hovedfokus,
og har et godt faglig rykte. Per i dag består veilederkorpset av veiledere med en stor faglig bredde.
Alle er psykologspesialister og erfarne klinikere, over halvparten har PhD i klinisk psykologi eller
nevropsykologi, og omtrent halvparten har hel-/deltidsstilling i offentlig psykisk helsevern. Dette
muliggjør et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre instanser, samt undervisning i og
integrasjon av relevant behandlingsforskning. Kravet om at veileder skal ha spesialistkompetanse er
satt ut fra et opplæringshensyn. Et slikt krav sikrer at veileder har bred og inngående klinisk
kompetanse, og kan veilede studenter i et bredt spekter av pasientsaker.

9.2. Diskusjon

489
490
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Veilederne er nøye selektert ved de ulike klinikkene. De skal inneha både klinisk og pedagogisk/veiledningskompetanse. Dette kan trolig ivaretas innen begge modellene. En forutsetning vil være
at PSI har styring over rekruttering av veilederstaben. Dette er ikke gitt ved en ekstern organisering.

493

10. Økonomi og arealer

494
495
496
497
498
499
500
501

10.1.

Beskrivelse

Hvilke arealer som skal brukes ved en intern organisering eller hvem vi skal samarbeide med ved en
eventuell ekstern organisering, skal ikke avgjøres av arbeidsgruppen. Vi gir imidlertid anslag over
arealbehov gitt en samlet klinikk på ett sted. Vi har også innhentet informasjon fra Lovisenberg
sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas Sykehus, de tre universitetsklinikkene ved henholdsvis
universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø for å etablere et grunnlag for å estimere kostnader
ved modellene. Dette er også basert på det arbeidet som ble gjort ved PSI i utarbeidelsen av et mulig
samarbeid med Lovisenberg i 2017.
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502
503
504
505
506
507

Det forutsettes at systemansvaret, inklusive innhenting av samtykker, journalføring,
avviksrapportering og kvalitetssystem knyttet til pasientarbeid i sin helhet organiseres ved
helseforetaket ved en ekstern organisering og likeledes i sin helhet ved UiO ved intern organisering.
Dette utelukker ikke løsninger hvor en enten samarbeider om slikt ansvar eller at det som i dag er
ulike løsninger for ulike delklinikker. Barneklinikken er for eksempel i dag organisert ved Lovisenberg
sykehus.

508
509
510
511
512
513

Ved ekstern organisering vil det være behov for å bygge en infrastruktur med mulighet for
videoopptak og arealer til gruppeveiledning. Det er ikke vurdert kostnader ved dette fordi dette ved
noen foretak allerede eksisterer og fordi dette uansett vil være en kostnad uavhengig av gitt modell.
I praksis bør dette kunne fungere godt i begge tilfeller fordi universitetets lagringsenhet for sensitive
data (TSD) er tilrettelagt for bruk av helseforetak og er godkjent for bruk av pasientverneombudene
ved foretakene i Osloregionen.

514
515
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522

Ved ekstern organisering må det delfinansieres en stilling som gir opplæring i system, journal og som
følger opp dette. I tillegg trengs det tilsvarende en fagperson til faglig oppfølging, seleksjon av
pasienter og fordeling av klientsaker, samt daglig oppfølging mot veiledere og studenter. I tillegg vi
de ansatte ved PSI måtte ha en stillingsbrøk ved ekstern institusjon for å ivareta beordringslinjen
knyttet til pasientsaker. Vi estimerer at dette vil utgjøre i størrelsesorden en 60% stilling til
systemoppfølging (gitt tre samarbeidspartnere), en 100% stilling til faglig oppfølging og tilsvarende
en 100% stilling for 10 faglige i 10% stillinger. Behovet for veiledere i praktikum ved PSI er større,
men her vil en uansett modell ansette i størrelsesorden 20 personer i ordinære toerstillinger. Pr i dag
utgjør dette ca. 2,6 Mill NOK.

523
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Det er vanskelig å gi eksakte estimater for husleie eksternt, men vi forutsetter at universitetet, som i
dag, må påregne å betale husleie for bruk av arealer ved ekstern institusjon. Det må understrekes at
slike kostnader vil være gjenstand for forhandlinger med helseforetaket og at det kan tenkes
kompenseringer som gjør dette rimeligere enn antatt. Vi har her tatt utgangspunkt i synspunkter
først og fremst fra Lovisenberg sykehus som har erfaring med dette samarbeidet, samt egen
arealleie gitt organisering ved UiO. Arealbehovet er stipulert til ca. 350 kvadratmeter til en pris av ca.
0,7 Mill NOK pr år.

530
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Ved intern organisering må det avsettes midler til en administrativ koordinator og en fagperson til å
lede klinikken. Vi estimerer at en klinikkleder i 50% stilling som benytter seg av seksjonsledere som i
dag utgjør fire 10% resurser sammen med en administrativ stilling i 100%, vil være tilstrekkelig for å
drifte klinikken. I tillegg vil det være noe ressursbruk til å drifte en kvalitetslinje fra klinikk til
instituttledelse og til UiO sin ledelse. Det er usikkert hvor stor ressurs en slik linje vil ha behov for når
den er etablert, da det er få klientsaker i året og vi kan forutsette få avvik. Vi forutsetter at
universitetet må hente inn juridisk bistand ved enkeltsaker (alvorlige hendelser) heller enn å
etablere en egen juridisk stab for dette.

538
539
540
541
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Også ved intern klinikk vil det måtte betales husleie, denne er estimert til 0,7 Mill NOK pr år. I tillegg
vil det måtte driftes et journalsystem. I dag er det inngått avtale med PsykBase som gjør hele driften
for klinikken til en kostnad av 350.000.- NOK pr år. Ved en eventuelt mer langsiktig løsning er det
ønskelig at denne løsningen driftes innenfor universitets Tjenester for Sensitive Data (TSD). Det er
ikke klart hva det vil bety for økonomi, men en rimelig antagelse er at det vil være omtrent i samme
størrelsesorden som kostnader for drift av et innkjøpt journalsystem.

544
545

Tabell 1 nedenfor viser en samlet oversikt over kostnader knyttet til klinikkdrift ved en intern og
ekstern organisering.
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Klinikk- og seksjonsledere*
Administrativ koordinator
Beordringslinje for ansatte ved PSI (10)
Innleide veiledere**
Veiledere ansatt ved PSI
PC til arbeid på journal, 15 stk
Bypasskort til journalsystem
It-støtte til journaldrift, 25 % stilling
Teknisk drift av Journalsystem
Driftstøtte ekstern klinikk
Husleie (ca 350 kvadratmeter)
Totalt***

Intern
820000
700000
2600000
5875576
50000
100000
200000
350000

Ekstern
600000
350000
850000
1950000
5875576

700000

0
300000
700000

11395576

10625576

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

Tabell 1: * Dette vil være klinikk og seksjonsledere ved intern organisering, og prosentstillinger til
personell som har disse funksjonene ved ekstern organisering.
**Ved en ekstern organisering vil omtrent 10 av våre intern bli ansatt i en mindre prosentstilling ved
helseforetaket for å ivareta en beordringslinje. Dette betyr at våre ansatte vil ha en 110% stilling.
Dette betyr også at de vil måtte jobbe mer enn om de var ansatt i en 100% stilling. Det er rimelig å
anta at noen vil ta en ekstra praktikumgruppe eller undervise mer på andre emner som igjen kan
redusere bruk av eksterne timelærere. I en intern modell regner vi ut fra 20 innleide veiledere. Ved
en ekstern regner vi med 15 innleide veiledere.
***Det er viktig å bemerke at disse tallene er beheftet med usikkerhet men er basert på beste
skjønn gitt tilgjengelig informasjon for arbeidsgruppen. Kostnader med etablering av video og linjer
til TSD er utelatt fordi de er vanskelige å anslå og fordi de er på samme nivå i begge modeller.

557
558
559
560
561
562

Ved en intern organisering vil det maksimalt være behov for arealer i størrelsesorden 14 kontorer, et
undervisningsrom med plass til staff møter samt et journalskrivingarealer med 10 arbeidsplasser.
Totalt er dette estimert til ca. 350 kvadratmeter. Ved ekstern organisering vil behovet være
tilsvarende men være avhengig av om undervisningen blir organisert ved et eller flere foretak.
Kostnader knyttet til økonomi og arealbehov vil variere avhengig av om man samarbeider med et
eller flere foretak.

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

10.2.

Diskusjon

Økonomisk er det ikke åpenbart at en av modellene utmerker seg som vesentlig billigere enn den
andre. Kostnadene ved veiledning vil uansett være den samme og er en stor kostnad som er knyttet
til målsetting og organisering av selve undervisningen. Denne vil ikke berøres ved valg av intern eller
ekstern modell. Det hersker noe usikkerhet ved ulike aspekter av kostnader ved de to modellene.
Ved intern organisering er det usikkerhet knyttet til behov for stab til å drifte kvalitetssystemet.
Basert på erfaringene fra de andre universitetene virker den anslåtte resursen rimelig, men ved
større avvik må det påregnes en stor ekstra arbeidsbelastning for klinikkleder, administrasjon og
emneansvarlige samt ressurspersoner ved universitetets sentraladministrasjon. Risikoen for store
avvik vurderes som lav, og antageligvis være såpass lavfrekvent, at det ikke er rimelig å ansette
personell i egne kvalitetsstillinger for å håndtere klinikken sentralt. Det må imidlertid knyttes en viss
ressurs til opprettholdelse av en linje i kvalitetsarbeidet som inkluderer instituttledelse,
faktultetsdirektør og universitetsdirektør.
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576
577
578
579
580
581
582

Ved ekstern organisering må en påregne en ekstra omkostning knyttet til pedagogisk oppfølging
utover det en gjør ved intern organisering. Siden det vil være to linjer som svarer til to ulike
organisasjoner vil en måte bruke noe ressurser på jevnlig oppfølgning og koordinering. Det er
vanskelig å anslå hvor stor denne kostnaden vil være, men den vil øke med antall institusjoner som
inngår i et samarbeid. Det må kommenteres at det vil kreve mindre ressurser å vedlikeholde et
samarbeid med ett foretak enn med flere. Dette gjelder både for pedagogisk oppfølging, utvikling av
samarbeide og behov for areal og infrastruktur.

583
584
585
586
587
588

Alle som skal jobbe på klinikkene, uansett intern eller ekstern organisering, må være ansatt ved PSI.
Eksterne veiledere ansettes i en mindre prosentstilling, f.eks. 10% stilling. Hvor stor prosentstilling
disse skal ha kan imidlertid bestemmes av organisering. Ved en ekstern organisering kan det være
nødvendig at alle veiledere, både interne og eksterne, også blir ansatt ved samarbeidspartneren.
Begrunnelsen for at veiledere bør ansettes både internt og eksternt er for at man skal ha
beordningslinjer både i behandlingslinjen og i undervisningslinjen.

589
590
591

For at beordningslinjen skal være reell må stillingsprosenten til veileder være mer enn 0%. Prosenten
man er ansatt i skal si noe om hvor mange arbeidsoppgaver man har ved det aktuelle stedet. Hvis
man har en 0% stilling har man ingen oppgaver å beordre over.

592
593
594
595

Flere av våre faste ansatte har allerede i dag en bistilling et eller annet sted. Det er imidlertid ikke
noe ved lovverket eller UiO sine retningslinjer som tilsier at man ikke kan ha mer enn 120% stilling
totalt. Alt utenom den faste stillingen ved PSI anses som sidegjøremål og må godkjennes av
instituttet.

596
597
598
599
600
601
602

11. Aktuelt lov- og regelverk

603

Det aktuelle lov- og regelverket omfatter: (listen er ikke uttømmende)

Det har blitt gjort utredninger av hvilket lov- og regelverk som gjelder internklinikkene ved PSI både
av advokatfirmaet KLUGE, rapport av 17.10.20177, og av Helse- og Omsorgsdepartementet,
rundskriv av 15.12.20178. Vi vil derfor ikke gå i dybden av hva lovverket innebærer eller hvorfor det
gjelder driften av klinikkene. Klinikken skal driftes innenfor gjeldende lovverk uansett organisering.
Formålet med dette kapitlet er hovedsakelig å se om det vil ha noen konsekvenser hvorvidt vi
organiserer klinikken internt eller eksternt.













604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

Universitets- og høyskoleloven
Forskrift om studier og eksamener ved UiO
Normalregelverk for instiutt og fakultet
Helsepersonelloven
Helsetilsynsloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Personopplysningsloven
Helseregisterloven
Forskrift om pasientjournaler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
(kvalitetsforbedringsforskriften)

7

KLUGE, 311588-297\1901532\, Rettslig vurdering av internklinikkene ved Psykologisk institutts virksomhet
Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-6/2017 - Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens
anvendelse for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner
8
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616
617
618

Lovverket legger ikke noen føringer for hvorvidt klinikk i forbindelse med undervisning må være
organisert internt eller eksternt. Det er heller ikke noe i HOD sitt rundskriv som legger føringer for
hvorvidt klinikken skal være intern eller ekstern.

11.1.

Diskusjon

619
620

Vi er også av den oppfatning at det vil være mulig å overholde lovverket i begge modeller.

621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

I HOD sitt rundskriv er det en grundig gjennomgang av hvordan man skal forstå §§ 4 og 5 i
helsepersonelloven som omhandler forsvarlighet og bruk av medhjelper. Det står blant annet: «For
det tredje skal medhjelpere være underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Det skal her være reell
kontroll og tilsyn, og det vil ikke være tilstrekkelig med kontroll og tilsyn som kun eksisterer "på
papiret". Ved tildeling av oppgaver må det gis nødvendige instruksjoner og føres nødvendig tilsyn
med vedkommende. Dette innebærer at den som delegerer en oppgave må være tilgjengelig for å gi
råd, veiledning og instruksjon underveis» 9. Konsekvensen for organiseringen, litt avhengig av
hvordan man kunne tenke seg et samarbeid med et helseforetak er at ved en ekstern organisering vil
det til enhver tid være helsepersonell tilstede for å bistå studentene. Ved en intern organisering må
vi ha en vaktordning eller lignende som ikke er en del av den daglige driften til instituttet. Dette er i
drift ved den klinikken som eksisterer i dag.

632
633
634
635
636
637
638

PSI og UiO må ved en intern organisering etablere et styringssystem som etter
kvalitetsforbedringsforskriften §4 skal baseres på fire aktiviteter: planlegging, gjennomføring,
evaluering og korreksjon10. Det jobbes i dag med å få på plass et internkontrollsystem samt revidere
den eksisterende kvalitetshåndboken for klinikkene. Noe av det som må beskrives av disse
systemene er hva som skal dokumenteres og hvordan. Det stilles i forskriftens § 5 krav til at
virksomheten til enhver tid har oppdatert og tilgjengelig dokumentasjon på at plikter knyttet til
styringssystemet er ivaretatt.

639
640
641
642
643
644

KLUGE går i nevnte rapport gjennom kvalitetsforbedringsforskriftens § 6-9 som går mer i dybden på
hva som ligger i planlegging, gjennomføring, evaluering og korreksjon. Det som kommer tydelig frem
av gjennomgangen er at systemansvarlig klinikkleder og administrativ ressurs må være oppdatert på
lov og regler. Det må også gjøres ytterligere avklaringer med hensyn til ansvarsfordeling. Her vil en
ved intern organisering måtte etablere en struktur (jmfr kapitlene om organisering og økonomi),
mens en forutsetter at dette håndteres av ekstern institusjon ved ekstern organisering.

645
646
647
648
649

PSI har i dag ikke personell med helsejuridisk kompetanse og bør nok, på grunn av størrelsen til
klinikken, heller ikke ha dette. UiO har juridisk kompetanse og vil i tillegg innhente nødvendig juridisk
bistand der det er behov. Hvorvidt det vil være behov for å styrke denne kompetansen i linjen fra
instituttet til universitetsledelsen vil det være nødvendig å komme tilbake til ved utarbeidelsen av
internkontrollsystem.

650
651
652
653
654

Ved en intern organisering av klinikkene må det altså en del kompetanseheving til samt etablering av
kontrollrutiner. Det må også på plass personell som kan følge opp rutiner og dokumentasjonskrav.
Denne kompetansen må også være på plass internt ved en ekstern organisering slik at pedagogikken
og det faglige innholdet er i tråd med de kravene som stilles til klinikkdriften. I dette tilfellet vil det
måtte gås opp den juridiske grenseflaten mellom klinikkdrift og opplæring av studenter.

9

Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-6/2017 - Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens
anvendelse for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner, s. 15
10
Forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
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655
656
657
658
659
660
661

Spesialisthelsetjenestelovens § 2-4 sier at man må føre ventelister samt ha «ansvar for å skaffe
registrerte pasienter innenfor visse prioriterte pasientgrupper helsehjelp på offentlig institusjon»11.
Som en undervisningsklinikk vil ikke PSI sin klinikk påvirkes av dette uansett organisering. Ved en
intern organisering, er ikke klinikken underlagt spesialisthelsetjenesteloven. Hvis vi skal samarbeide
med et helseforetak, er det imidlertid helseforetaket som har krav om å føre ventelister og ansvar
for å skaffe pasientene helsehjelp. Dette er også bekreftet i samtaler med helseforetak i
Osloregionen.

662
663
664
665

Ut over disse punktene kan ikke arbeidsgruppen se at det å samarbeide med et helseforetak og
dermed havne under spesialisthelsetjenesteloven, vil være til hinder for å drive opplæring av
studentene. Det må imidlertid etableres en struktur som sikrer at pasienter velges til undervisningen
på en måte som sikrer opplæringsforløpet.

666
667
668
669
670
671

Klinikkene er regulert av pasientjournalloven, jf § 312. Denne loven har den samme gyldighet
uavhengig av organisering. Hvis klinikkene skal organiseres internt må det avsettes ressurser til et
elektronisk journalsystem samt legges til rette for bruk av elektronisk journalsystem i opplæringen,
og drift og vedlikehold av dette. Hvis klinikkene organiseres eksternt må klinikkene inkluderes i
journalsystemene og rutinene til helseforetaket. I begge tilfeller vil dette innebærer en viss overhead
som må kompenseres. Opplæring som skal skje eksternt, vil trolig kreve noe finansiering fra PSI.

672
673
674
675
676

12. Roller, ansvar, system og struktur
Uansett organisering vil det være viktig å ha en tydelig oversikt over hvilke roller som finnes, samt
klar fordeling av ansvar. I klinikkene vil det alltid være to ansvarslinjer, undervisning og behandling.
Vi redegjør her litt for hvilke roller og hvilket ansvar som ligger i de to linjene samt hva forskjellen vil
være ved intern og ekstern klinikk.

12.1.

Undervisning

677
678

Programråd

679
680
681

I UiO sine normalregler for fakulteter §7, står de at alle studieprogram som gir en grad skal ha et
programråd. Videre står det: «Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige
prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.»13.

682
683
684

Instituttstyret ved PSI vedtok i 6.10.2015 et mandat for programrådet med virkning fra 1.1.2016. I
dette mandatet står det blant annet: «Programrådet har ansvar for at de emnene som tilbys i
programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål.»14.

685
686
687

Programrådet er derfor vedtaksorganet for innholdet i studieprogram og i enkeltemner. Det betyr at
det er programrådet som vedtar innholdet i emnet PSYC6310 – praktikum, samt har ansvar for
helheten i programmet.

688

Undervisningsansvar

11

Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
13
Normalregler for fakulteter av 8. september 2003, Universitetet i Oslo
14
Mandat for programrådet av 6. oktober 2015, Psykologisk institutt,
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/mandat-for-programradet.pdf
12
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689
690
691

Hvert enkelt emne i studieprogrammet har en eller flere emneansvarlige med ytterligere
undervisere. For praktikum fungerer de fire klinikklederne som emneansvarlige. Deres ansvar er
blant annet å sørge for at undervisningen ivaretar vedtatte læringsmål samt videreutvikle emnene.

692
693
694
695
696

I universitets- og høyskolelovens §1-5 står det blant annet: «Den som gir undervisning ved institusjon
under denne lov har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer
som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov.»15. Underviser,
klinikkleder/emneansvarlig/foreleser/veileder, skal ha en grad av faglig autonomi innenfor en
ramme gitt av programrådet.

697
698

Behandlingsansvarlig

699

Helsepersonell er ansvarlig for den helsehjelp en selv yter, jf. Helsepersonelloven § 4.

700
701
702

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull
hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for
øvrig.

703
704
705
706
707

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller
henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal
yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell
har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»16

708
709

I PSI sine klinikker er det veilederne som har behandlingsansvaret. Dette ansvaret vil ligge til veileder
uavhengig av om klinikkene er interne eller eksterne.

710
711
712
713

Selv om veilederne har behandlingsansvaret, er det studentene som er terapeuter. Dette reguleres
av Helsepersonelloven § 5: «Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet
personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning
som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.»

714

Journalansvarlig

715

Ifølge Helsepersonelloven § 39 skal noen ha det overordnede ansvaret for journalføring.

716
717

«I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte
journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.»

718
719
720
721

Den som har det overordnede ansvaret for innholdet i journalen trenger ikke være den samme som
yter helsehjelp. Ved PSI sine klinikker vil veileder være journalansvarlig for journalene som føres av
studentterapeuter. Det overordnede ansvaret for journalene vil ved en internklinikk være
systemansvarlig klinikkleder.

722

Informasjonsansvarlig

723
724
725

«Den som yter helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter
reglene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4. I helseinstitusjoner skal informasjon etter
første punktum gis av den som helseinstitusjonen utpeker.» (Helsepersonelloven § 10)

12.2.

15
16

Behandling

Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
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726
727
728

I PSI sine klinikker vil veilederne ha et informasjonsansvar. Dette ansvaret vil de ha uavhengig av om
klinikkene er interne eller eksterne. Det overordnede informasjonsansvaret vil ved en internklinikk
ligge til systemansvarlig klinikkleder.

729

Systemansvar

730
731
732
733
734

UiO som institusjon har et systemansvar for all drift ved UiO, også klinikkdriften. I Forskrift om
lederlse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3 står det følgende: «Den som har det
overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk
styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i virksomheten
medvirker til dette.».

735
736
737
738
739
740
741

I universitets- og høyskoleloven § 9-1 står det «(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen.
Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives
effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål
som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret,
treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet
til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe
vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.».

742
743
744

Universitetsdirektøren er øverste ansvarlig for den administrative virksomheten ved UiO (UHL § 103). Da internkontrollsystemer er administrative systemer vil det si at universitetsdirektøren er
øverste systemansvarlig i den daglige driften.

745
746
747
748

Dekanen er øverste leder på fakultetsnivå og ivaretar derfor systemansvaret på dette nivået. I
normalregler for fakultetene § 4 står det «Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn
til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell
fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.».

749
750
751
752
753

På instituttnivå har instituttleder det tilsvarende ansvar. I normalregler for instituttene § 4 står det
«Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke
eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende
enkeltsaker.». Instituttleder har derfor vide fullmakter når det gjelder driften av instituttet og
dermed også driften av klinikken.

754
755

Hvilken myndighet som ligger til de som underviser på klinikken og klinikkleder, er avhengig av
hvilken delegering som gjøres av instituttleder.

756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

12.3.

Diskusjon

Slik arbeidsgruppen ser det er det ingenting ved universitets retningslinjer når det gjelder
undervisning eller lovverk og rundskriv fra HOD om klinikknær undervisning som har stor betydning
for valg av modell. Vi har tidligere påpekt at de to ansvarslinjene blir ulikt berørt av henholdsvis
intern eller ekstern organisering men mener at en i begge tilfeller vil være i stand til å kompensere
for de utfordringene en valgt modell byr på når det gjelder roller og ansvar..

13. Anbefaling av modell
Når vi går gjennom kriteriene vi har satt opp for å vurdere modeller ser arbeidsgruppen at det er en
rekke fordeler og noen ulemper ved begge måtene å organisere klinikkdriften på. Det følgende er en
oppsummering av fordeler og ulemper ved henholdsvis intern og ekstern organisering. Vi har her
lagt vekt på de vesentligste elementene som kan telle i den ene eller andre retningen. Vi har lagt stor
vekt på hvilke føringer målsettingen og emnebeskrivelsen av praktikumemnet har for valg av modell.
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768
769

Endring av målsetting eller vektlegging av andre elementer ved pedagogikken kan således lede til
andre vurderinger enn de arbeidsgruppen har kommet fram til.

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

I det følgende vil vi kort gå gjennom fordeler og ulemper med de to hovedmodellene før vi
oppsummerer i konkluderende del. Innledningsvis vil arbeidsgruppen kommentere at en ikke ser at
lovverk, eller retningslinjer for klinikkdrift står i veien for å velge den ene eller den andre modellen.
Det er fullt mulig å drive klinikk innenfor gjeldene lovverk med begge modeller. Arbeidsgruppen har
ikke blitt bedt om å vurdere forskningsmulighetene ved modellene, men vil bemerke at det ligger
gode muligheter for å utvikle forskning ved begge modeller. Ressurspersoner fra helseforetak vil bli
dratt inn i universitetets klinikk ved intern organisering og kjernepersonell ved klinisk fagavdeling vil
fungere som nøkkelpersoner ute i foretak ved ekstern organisering. I begge tilfelle vil det ligge til
rette for utvikling av forskning som en konsekvens av undervisningsaktiviteten og av at dette er
ønskelig for PSI.

780

13.1.

Intern organisering

13.1.1. Fordeler

781
782
783
784
785
786

Den faglige organiseringen vil være enkel å opprettholde i tråd med praktikum undervisningen ved
en intern klinikk. Gitt en slik organisering vil ansvar for faglig innhold (emneansvar) og klinikkansvar
(seksjonsledelse) være knyttet til samme person i en ansvarslinje. Det gjør at faglig autonomi og
fleksibilitet i forhold til endringer i emner er enkelt å gjennomføre. Studenten vil bli fulgt opp av de
samme personer i forhold til vårt ansvar som undervisningsinstitusjon og som behandlingsansvarlig.

787
788
789
790

Veiledere og fagstab vil ha kort avstand til hverandre og hovedansvar for klinikken ligger ett sted.
Dette sikrer god kommunikasjon og at studentene får nødvendig oppfølging. I tillegg vil det være
enkelt å etablere samarbeid på tvers av seksjoner slik at studentene kan eksponeres for ulike
tilnærminger.

791
792
793

En intern klinikk vil i store grad kunne prøve ut nye behandlingsmetoder og ha faglig fleksibilitet
knyttet til studentenes valg av behandlingstilnærming. Den vil også gjøre det enkelt å endre
organisering ifm. endringer foretatt i programrådet eller endringer i faglig profil.

794
795
796

Klinikken kan i stor grad sikre klienter som på ene siden nyttiggjør seg og er særlig egnet for
behandling. Videre sikre at pasientene egner seg for studentbehandling, er motivert for å møte opp, og
kan gjennomføre behandlingsforløpet på avgrenset tid.

13.1.2. Ulemper

797
798
799
800
801
802

Ved en intern organisering vil det måtte brukes ressurser på å koordinere driften samt ivareta et
internkontrollsystem. Klinikken må også ha en egen administrasjon som kan ivareta endringer i
lovverk, varslings og kvalitetsrutiner. Journalsystem må driftes av universitetet ved intern
organisering. Dette er fult mulig med eksisterende systemer, men har en årlig kostnad knyttet til
drift.

803
804
805
806
807

Siden driften av en internklinikk er forholdsvis liten og antall avvikssaker eller klagesaker vil være
forholdsvis få vil det måtte rettes særskilt oppmerksomhet mot håndtering av slike. Det vil være
mindre systemressurser tilgjengelig enn ved et helseforetak og det vil stille aktsomhetskrav til intern
drift. Her må det kompenseres med innleie av kompetanse ved eventuelle vanskelige saker eller
store avvik.

808
809
810

Det vil være kostnader knyttet til arealer og teknisk infrastruktur ved denne modellen. Dette gjelder
drift av journalsystem, videoløsninger samt fysiske arealer. Det er per i dag ikke gitt at dette er
dyrere enn å drifte klinikken eksternt.
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811
812
813
814
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Intern organisering innebærer å måtte drifte eget journalsystem. Det vil av kostnadsmessige og
praktiske grunner være liten mulighet for å benytte det samme systemet som foretakene bruker. På
den annen side vil opplæring kunne gjøres av veiledere fordi journalsystemet er det samme som i
stor grad brukes i privatpraksis og ved små klinikker (også ved internklinikkene ved de andre
universitetene). Siden formålet med denne siden av praktikumemnet er læring av journalføring er
det ingen stor ulempe å bruke et annet system enn det som brukes ved helseforetak.

817
818
819

Klinikken vil i mindre grad ha ressurser til å håndtere komplekse behandlingsforløp med mange
aktører involvert i prosessen. Det er imidlertid ikke gitt at dette er en alvorlig innvending da en
forutsetter at det foregår en utvelgelse av pasienter som er tilpasset formålet med undervisningen.

820

13.2.

Ekstern organisering

13.2.1. Fordeler

821
822
823

En mulig fordel med en ekstern organisering er at universitetet vil slippe systemansvar knyttet til
behandling av pasienter.

824
825

Det vil også være fordelaktig med en ekstern organisering gitt at formålet med undervisningen er
erfaring med drift og behandling så tett opp til praksis i spesialisthelsetjenesten som mulig.

826
827

Det vil trolig være et stort tilfang av egnede pasienter tilgjengelig også ved ekstern organisering, men
det må avsettes midler til en fagperson som kan sikre at disse passer til opplæringsopplegget.

13.2.2. Ulemper

828
829
830
831
832
833
834
835

Det vil være noe lenger avstand mellom faglærere ved universitet og stab ved helseforetakene enn
ved en intern organisering. Dette innebærer behov for tettere oppfølging dersom organiseringen
legges utenfor universitetet. Siden det vil være to linjer som svarer til to ulike organisasjoner vil en
måte bruke ressurser på jevnlig oppfølgning og håndtering av avvik knyttet til opplæringsdelen.
Denne økte ressursbruken vil øke med antall institusjoner som inngår i et samarbeid. Det vil kreve
mindre ressurser å vedlikeholde et samarbeid med et foretak enn med flere. Dette gjelder både for
pedagogisk oppfølging, utvikling av samarbeid og behov for areal og infrastruktur.

836
837

Det vil være større kostnader knyttet til å sikre faglig kontroll med virksomheten eksternt. Denne
kostnaden vil øke med antall samarbeidende institusjoner.

838
839
840
841

Det vil også ligge en kostnad knyttet til at våre ansatte for 2er stillinger ekstern for å sikre
beordringslinje i klinikken. Eksterne veiledere ansettes i en prosentstilling. Hvor stor prosentstilling
disse skal ha kan imidlertid bestemmes av organisering. Ved en ekstern organisering kan det være
nødvendig at alle veiledere, både interne og eksterne, også blir ansatt ved samarbeidspartneren.

842
843
844
845

Det kan være en motsetning mellom krav til effektivitet og den tid som medgår til å drive
studentaktiviteten. Selv om dette ikke trenger å være kritisk må det tas høyde for at det er store
effektivitetskrav i helsevesenet og at fokus for systemansvar og drift naturlig nok vil være på å oppnå
målkrav.

846
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13.3.

Oppsummerende tabell

På bakgrunn av diskusjonen over har arbeidsgruppen valgt å vektlegge følgende elementer på vist i
tabell 2.
Intern model
Pedagogisk Tett kontakt mellom programråd
emneansvarlige og lærere
Stor fleksibilitet

Ekstern model
Større avstand og flere institusjoner er mer
utfordrende for pedagogikk
Noe mindre fleksibilitet
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Kan enkelt endre kursportefølge innen
programmet

Autonomi

Økonomi

Juridisk
System

Endringer krever forhandlinger med
eksterne partnere
Klinikken gir føringer for målsetting med
Pedagogikken styrer klinikkdriften
emnet
Stor faglig autonomi
Fare for mindre faglig autonomi sett fra
universitetets side
Behandlers autonomi berøres ikke
Behandlers autonomi berøres ikke
Mer midler til systemdrift og datasystemer
Mer midler til doble stillinger
Må drifte intern organisasjon
Må investere i ekstern organisasjon
Må ha egne journalsystem
Kan bruke foretakets datasystem
Kan driftes i overenstemmelse med lovverk og Driftes i overenstemmelse med lovverk og
forskrifter med lokale tilpasninger
forskrifter i foretak
Må drifte kvalitetssystem og ha ansvar for
Universitetet slipper systemansvar ansvar
pasientene
for pasientene
Integrerer pasientkvalitet og studentansvar
Må drifte ansvar for studentene og
pedagogikk eksternt
Tilpasser organisering til pedagogiske mål og
Må tilpasse organisering til type
faglige skillelinjer
helsetjeneste i samarbeidet.

849

13.4.

Oppsummering og konklusjon

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859

Ved en samlet vurdering av alle momentene for ulike modeller har arbeidsgruppen kommet til å ville
anbefale en intern organisering av klinikkdriften ved PSI. Denne anbefalingen gjelder all klinikkdrift i
forbindelse med praktikum gitt at praktikum skal ha det formålet det har i dag. For lovverk,
systemansvar, økonomi og oppfølging av pasienter er det etter arbeidsgruppens mening ingenting
som tilsier at vi bør velge enten ekstern eller intern organisering. Det er for eksempel ingenting ved
rundskriv I-6/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet som gir spesifikke føringer i retning av å ikke
kunne organisere denne type klinikkundervisning som intern klinikk. Det er arbeidsgruppens
oppfatning at lov og systemansvar samt ivaretagelse av pasienter vil kunne ivaretas i tilstrekkelig
grad ved intern organisering.

860
861
862

Det vesentlige ved vår vurdering er at det er større grad av faglig autonomi og enklere oppfølging av
pedagogikk med intern organisering. Det er også nå mulig å integrere klinikken arealmessig uten at
dette går på bekostning av annen undervisnings eller forskingsaktivitet ved PSI.

863
864

Arbeidsgruppen mener det må legges vekt på faglige argumenter så lenge det ikke foreligger
vesentlige lovmessige eller økonomiske forhold som tilsier annen organisering.

865
866
867
868
869

Arbeidsgruppen vil peke på at det er vesentlig å etablere klinikken i et egnet lokale, at den har
ubenyttet potensiale i profesjonsprogrammet og at det bør utredes hvordan den best utvikles faglig i
fremtiden både med hensyn til faglig innhold og hvor i studiet det tilbys undervisning i klinikken.
Videre bør ikke en intern organisering utelukke samarbeid eller utvikling av samarbeid med eksterne
aktører der det er nødvendig eller formålstjenlig for å nå de faglige målene for undervisningen.

870
871
872
873
874
875

14. Anbefalinger for veien videre
Arbeidsgruppen er ikke bedt om å vurdere innholdet i praktikumundervisningen og har ikke kunnet
gå inn på detaljer i hvordan den fremtidige internklinikken skal inngå i undervisningsforløpet.
Gjennom utredningsarbeidet har vi likevel ikke kunnet unngå å legge merke til momenter vi mener
det er viktig å arbeide med fremover. Samfunnsoppdraget til PSI for utdanning av psykologer favner
bredere enn de 20 studiepoengene praktikumopplæringen dekker og det er viktig å bruke klinikken
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876
877
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bredest mulig for å sikre at psykologer er godt forberedt når de kommer ut i arbeide. Vi vil derfor
anbefale at programrådet igangsetter arbeid med å utvikle klinikken i forbindelse med det
programrevisjonsarbeidet som er i gang. Intern organisering gir etter arbeidsgruppens mening en
anledning til å utvikle klinikken til å kunne spille en større rolle i profesjonsprogrammet enn klinikken
gjør i dag.

881
882

Som en konsekvens av at arbeidsgruppen anbefaler at all klinikkvirksomhet bør driftes som
internklinikk, må det videre utredes hva konsekvensene blir for BFT.

883
884
885
886
887

Klinikken virker noe underbrukt i undervisningen og med den ekspertise og administrative ressurs
som legges til klinikken bør det utredes hvordan internklinikken kan bidra til forpraksiser,
førstelinjeerfaring samt kvalitetssikring av praksiser gjennom studieløpet. For eksempel ville det å
legge praksiskoordinatorstillingen til klinikken bidra til et faglig miljø hvor de ulike
praksiselementene i profesjonsprogrammet kan bli fulgt opp på en bedre måte enn i dag.

888
889
890

Et viktig ledd i brukermedvirkning og kvalitetssikring av klinikkarbeid på systemnivå ved foretakene
er tilbakemelding fra pasienter. Arbeidsgruppen mener det bør utredes om slike pasientfornøydhets
undersøkelser bør inn i klinikken som en del av brukermedvirkningsarbeidet.

891
892
893
894
895

Det bør utredes hvordan praktikumundervisningen legges inn i studieløpet. I dag er undervisningen
lagt opp til at studentene må velge mellom barn og voksne. Arbeidsgruppen vil påpeke at det ville
være ideelt om alle studenter får både en fordypende erfaring med barn og voksne. Dette ville
kunne medføre at deler av undervisningen legges før hovedpraksis. Slike endringer vil kunne bidra til
bedre integrering mellom den praktiske og teoretiske opplæringen.

896
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Vedlegg 1: Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis
Versj. 2.6
Oslo mars 2007

Prinsipperklæring1 om evidensbasert psykologisk praksis 2
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Vedtatt av Sentralstyret i Norsk Psykologforening januar 2007

Følgende prinsipperklæring ble godkjent for American Psychological Association (APA) av APA
Council of Representatives på rådets møte i august 2005.
Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med
klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper,
kulturelle bakgrunn og ønskemål.3 (orig. Evidence-based practice in psychology (EBPP) is the integration
of the best available research with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture, and preferences.)

Denne definisjonen av EBPP ligger tett opptil definisjonen av evidensbasert praksis som Institute of
Medicine har vedtatt (2001, s. 147), bygget på formuleringen i Sackett og kolleger (2000):
"Evidensbasert praksis er integrering av beste forskningsevidens med klinisk ekspertise og
pasientens verdier." (orig. ”Evidence-based practice is the integration of best research evidence with clinical expertise
and patient values.”) Hensikten med EBPP er å fremme virksom effektiv psykologisk praksis og forbedre
folkehelsen ved å bruke empirisk underbygde prinsipper for psykologisk utredning, kasus
formulering4, behandlingsrelasjon og

1

Dette er oversettelse og tilpasning til norske forhold av:
American Psychological Association
Policy Statement on Evidence-Based Practice in Psychology
etter tillatelse fra APA (se avslutning av dokumentet.)

Norsk Psykologforenings kvalitetsutvalg valgte i sitt møte i januar 2006 å gi sin støtte til uttalelsen, og å få den oversatt og anbefale den
som uttrykk for Norsk Psykologforening fagpolitiske standpunkt. NPF har søkt om og fått tillatelse til å oversette og publisere denne
uttalelsen.. Noen steder har orginalbegrepet blitt satt i parantes og kursiv. Den er fortsatt (desember 2006) under høring i NPF ,
Universitetene som utdanner psykologer. Kommentarer og reaksjoner ønskes velkommen.
2

En utvidet gjennomgang av emnene som berøres i denne prinsipperklæringen, inkludert begrunnelse og
referanser som underbygger den, kan finnes i Report of the Presidential Task Force on Evidence-Based
Practice som er tilgjengelig sammen med prinsipperklæringen på http://www.apa.org/practice/ebp.html
3
For å være i overensstemmelse med de diskusjoner om evidensbasert praksis som pågår innenfor andre
felt i helsevesenet, bruker vi begrepet pasient som referanse til de barn, ungdommer, voksne, eldre voksne,
par, familier, grupper, organisasjoner, samfunn eller andre populasjoner som mottar psykologiske
tjenester. Vi ser imidlertid at det i mange situasjoner vil være viktige og gyldige årsaker til bruk av begreper
som klient, forbrukereller individ i stedet for pasient for å beskrive tjenestemottakere.
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944
945
946
947
948

4

I faglitteraturen brukes begrepet Case Formulation på en systematisk gjennomgang av klinisk materiale og
bearbeidelse slik at det nærmer seg forklaring og anvisning for behandling. En sentral referanse i denne
tilnærmingen finner vi i Eells. (1997) Handbook of psychotherapy case formulation. (Kvalitetsutvalgets
kommentar)

intervensjon.

949
950
951

Beste forskningsevidens

952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

Beste forskningsevidens refererer til vitenskapelige resultater vedrørende intervensjonsstrategier,
utredning, kliniske problemer og pasientpopulasjoner fremkommet så vel i laboratoriestudier som
gjennom forskning i ordinær tjenesteyting, og dessuten klinisk relevante resultater fra
grunnforskning innen psykologi og beslektede fagfelt. En betydelig mengde evidens basert på en
rekke ulike typer forskningsdesign og metodologier underbygger at psykologisk praksis er virksom.
Generelt sett skal evidens som har sin opprinnelse fra klinisk relevant forskning på psykologisk
praksis, baseres på systematiske oversikter, hensiktsmessige effektstørrelser, statistisk og klinisk
signifikans, og en omfattende underbyggende evidens. Gyldigheten av konklusjoner fra
intervensjonsforskning er basert på en generell progresjon fra klinisk observasjon til systematisk
oppsummering av randomiserte kliniske forsøk, samtidig som man erkjenner mangler og
begrensninger i eksisterende litteratur og dens anvendelighet for det aktuelle tilfellet (APA, 2002).
Helsepolitikk og praksis preges også av forskning på områder som folkehelse, epidemiologi,
menneskers utvikling, sosiale relasjoner og nevro-vitenskap.

966
967
968
969
970
971
972

Forskere og praktikere må samarbeide for å sikre at tilgjengelig forskning på psykologisk praksis er
både klinisk relevant og har indre validitet. Det er viktig at intervensjoner som ennå ikke er
undersøkt gjennom kontrollerte studier, ikke anses som uten virkning. Imidlertid må både
psykologisk praksis som er mye brukt, og arbeidsmåter som er nyutviklet i praksisfeltet eller i
laboratoriet, evalueres grundig, og hindringer for gjennomføring av slik forskning må identifiseres
og bearbeides.

973
974
975

Klinisk ekspertise

976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

Psykologenes kliniske ekspertise innbefatter omfattende kunnskap og ferdigheter som fremmer
positive terapeutiske resultater. Denne kompetansen inkluderer; a) gjennomføring av utredninger
og utarbeiding av diagnostiske vurderinger, systematiske kasus formuleringer og
behandlingsplaner, b) klinisk beslutningstaking, gjennomføring av behandling og følge med på
pasientens utvikling, c) inneha og bruke interpersonlig ekspertise, inkludert utvikling av
terapeutiske allianser, d) kontinuerlig selvrefleksjon og utvikling av profesjonelle ferdigheter, e)
vurdering og bruk av forskningsbasert evidens fra både grunnforskning og anvendt psykologisk
vitenskap, f) forståelse av individuelle, kulturelle og kontekstuelle forskjellers betydning for
behandlingen, g) anvendelse av tilgjengelige ressurser (f.eks. konsultasjon, støttende eller
alternative tjenester) etter behov, og h) ha en solid begrunnelse for de kliniske tilnærmingene.
Ekspertise utvikles fra klinisk og vitenskapelig opplæring, teoretisk forståelse, erfaring,
egenrefleksjon, kunnskap om ny forskning, og kontinuerlig videreutdanning og opplæring.
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Klinisk ekspertise brukes til å integrere den beste forskningsbaserte kunnskapen med kliniske data
(f.eks. pasientopplysninger som blir innhentet i løpet av behandlingen) i sammenheng med
pasientens egenskaper og ønskemål, for å kunne yte tjenester som med stor sannsynlighet vil
kunne nå målene med behandlingen. Helt sentralt for klinisk ekspertise er en bevissthet om egne
begrensninger i kunnskaper og ferdigheter og om egne mestringsmønstre og egen forutinntatthet
– både kognitive og emosjonelle – som kan påvirke den kliniske vurderingen. Psykologer forstår
dessuten hvordan deres egne personlige egenskaper, verdier og kontekst er i samspill med
tilsvarende egenskaper hos pasienten.

Pasientens egenskaper, verdier og kontekst
Psykologiske tjenester er mest virksomme når de er tilpasset pasientens konkrete problemer,
sterke sider, personlighet, sosiokulturelle kontekst og preferanser. Det er kjent at en rekke
pasientegenskaper, f.eks. funksjonsnivå, endringsvillighet og grad av sosial støtte, har innvirkning
på resultatene av behandlingen. Andre viktige pasientkarakteristika som må tas hensyn til under
etablering og ivaretagelse av en behandlingsrelasjon og gjennomføring av spesifikke intervensjoner
inkluderer; a) ulikheter i de henviste problemer eller lidelser, etiologi, parallelle symptomer eller
syndromer og atferd, b) kronologisk alder, utviklingsnivå, utviklingshistorie og livsfase, c)
sosiokulturelle faktorer og familie- faktorer (f.eks. kjønn, kjønnsidentitet, etnisitet, rase, sosial
klasse, religion, funksjonsstatus, familiestruktur og seksuell orientering), d) sosiale
rammebetingelser (f.eks. institusjonell rasisme, ulikheter i helsevesenet) og stressfaktorer (f.eks.
arbeidsledighet, store livsbegivenheter), og e) personlige preferanser, verdier og ønskemål knyttet
til behandling (f.eks. målvalg, tro, verdenssyn og forventninger til behandlingen). Enkelte effektive
behandlingsformer innebærer intervensjoner rettet mot andre personer i pasientens miljø, f.eks.
foreldre, lærere og omsorgspersoner. Et sentralt mål ved EBPP er å maksimere pasientens
muligheter til å velge blant effektive, alternative intervensjoner.

Kliniske implikasjoner
Kliniske beslutninger skal tas i samarbeid med pasienten basert på den beste klinisk relevante
evidens og med hensyn til sannsynlige kostnader, fordeler og tilgjengelige ressurser og
alternativer17. Det er behandlende psykolog som tar den endelige vurderingen av en bestemt
intervensjon eller behandlingsplan. Deltakelse fra en aktiv, velinformert pasient er vanligvis
avgjørende for hvor vellykket den psykologiske tjenesten er. Behandlingsavgjørelser skal aldri tas
av en person uten opplæring og som ikke kjenner detaljene i saken.

1028

17

For enkelte pasienter (f.eks. barn og unge), blir avgjørelser knyttet til henvisning, valg av terapeut og
behandlingsmetode, og avgjørelsen om å avslutte behandlingen som oftest tatt av andre (f.eks. foreldre), og ikke
av den personen som behandlingen retter seg inn mot. Det betyr at integreringen av evidens og praksis i slike
tilfeller sannsynligvis vil medføre informasjonsdeling og beslutningstaking i fellesskap med andre.
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1033

Behandlende psykolog vurderer gyldigheten av forskningskonklusjoner for en bestemt pasient.
Enkeltpasienters vansker kan nødvendiggjøre avgjørelser og intervensjoner som ikke er direkte
behandlet i tilgjengelig forskning. Bruk av forskningsevidens i arbeidet med en bestemt pasient
innebærer alltid vurdering av sannsynlighet. Fortløpende observasjon av pasientens utvikling og
nødvendig justering av behandlingen er derfor av fundamental betydning for EBPP.
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Norsk Psykologforening (org. APA) støtter opp om utviklingen av prinsipper i helsevesenet som
samsvarer med dette synet på evidensbasert psykologisk praksis.
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Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi
Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning
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1091

1. Innledning

1092

Norsk psykologutdanning har en varighet på 6 år og leder frem til autorisasjon som psykolog.

1093
1094
1095
1096

Utdanningen tilbys ved fire universiteter. Studiet skal kvalifisere studentene til å kunne stille
diagnose samt å tilby psykologisk behandling for psykiske lidelser. Studietilbudet skal oppfylle krav
fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen samt krav som stilles i aktuelle lover for yrkesutøvelse,
spesielle direktiver fra EU, og internasjonale konvensjoner.

1097
1098
1099
1100

Dette dokumentet gir en oversikt over kjernekompetansen den enkelte student skal ha ved
utdanningsløpets slutt uavhengig av hvilket universitet som tilbyr utdanningen. Det imidlertid viktig
å være klar over at den enkelte utdanningsinstitusjon har en lovfestet akademisk frihet som
innebærer at det er et stort rom for å velge ulik faglig profil.

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

Utover dette beskriver dokumentet utdanningens formål og mål, læringsutbytte, innhold samt
organisering og eksamen. 2. Formål
Profesjonsprogrammet i psykologi har som overordnet mål å utdanne kandidater med en
grunnleggende vitenskapelig holdning til og bred kompetanse i å forstå, forebygge og behandle
psykologiske problemer, samt gi et grunnlag for å utføre alle de viktigste formene for psykologisk
arbeid med barn, ungdom og voksne. Sentralt i psykologisk arbeid står kunnskap om normal og
avvikende fungering, om menneskelige

1108
1109
1110
1111

samspill og relasjoner, og om sårbarhet og problemer knyttet til samspill og relasjoner. De fire
hovedelementene i utdanningen er 1. formidling av vitenskapelig kunnskap, 2. faglige ferdigheter, 3.
holdninger knyttet til yrkesutøvelsen og 4. bred veiledet praksiserfaring knyttet til diagnostikk og
behandling.

1112
1113
1114

Den vitenskapelige kunnskapen omfatter teoretisk forståelse, innsikt i vitenskapelig metode og
kjennskap til sentrale forskningsresultater innenfor alle deler av faget. Kunnskapen omfatter både
grunnspørsmål og anvendte problemstillinger innenfor de ulike områdene.

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124

Kandidatene skal ha kunnskap om og forståelse av både normal og avvikende utvikling og fungering.
De skal beherske grunnleggende teorier og metoder innenfor de ulike områdene av faget, kjenne til
den mest sentrale forskningen på de ulike områdene, og kunne gjengi og vurdere teoretiske og
empiriske vitenskapelige arbeider. Før endt utdanning skal kandidatene gjennomføre et avgrenset
vitenskapelig prosjekt. Det innebærer problemformulering, design, planlegging, datainnsamling,
analyse og vitenskapelig drøfting på et nivå som tilfredsstiller forskningsmessige krav til
dokumentasjon og rapportering. Prosjektet kan omfatte empiriske så vel som teoretisk orienterte
studier av aktuelle problemstillinger, i form av en artikkel eller som en monografi. Studiet gir
kandidatene et kunnskapsmessig grunnlag for å fortsette å holde seg vitenskapelig oppdatert
innenfor sitt felt.

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132

De faglige ferdighetene utdanningen gir studentene, omfatter ulike metodiske tilnærminger til å
forstå, analysere og behandle psykologiske problemstillinger som psykologen møter i sin
yrkesutøvelse. Utdanningen gir kandidatene ferdigheter i relasjonsarbeid, vurdering og diagnostikk
og i ulike former for tilnærminger i behandlingen av psykologiske problemer, både når de er av akutt
og mer kronisk art. Ferdighetskursene er knyttet til behandling av voksne, barn og familier.
Utdanningen skal gi praktiske ferdigheter i mellommenneskelig kommunikasjon og ferdigheter
knyttet til samarbeid med andre fagfolk. Ved endt utdanning skal kandidatene kunne gå inn alle
vanlige psykologstillinger og utføre arbeidet på en faglig forsvarlig måte.
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1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

Holdninger knyttet til yrkesutøvelse er basert på faglig kunnskap og allmenne og fagspesifikke verdier
og etiske normer. De omfatter psykologens måter å framtre på og forholde seg på, respekt for andre
menneskers integritet og autonomi, toleranse for alle typer av menneskelige problemer, og
ikkediskriminerende holdninger i forhold til klientenes kjønn, funksjonshemning og kulturell, religiøs,
rasemessig og etnisk bakgrunn. Holdninger knyttet til yrkesutøvelse omfatter også psykologens
innsikt i sine egne reaksjonsmønstre og faglig styrke og begrensinger i utførelsen av yrkesrollen,
samt en kritisk og profesjonell holdning til utøvelsen av faget. Ved endt utdanning skal kandidatene
ha tilegnet seg evne til å reflektere over verdimessige og etiske aspekter ved yrkesutøvelsen.

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

Praksis med diagnostikk og behandlingsoppgaver innebærer at kandidatene får praksisplass innenfor
en behandlingsklinikk der de deltar i denne typen oppgaver, utfører dem selvstendig og samarbeider
med andre fagfolk. Praksis er integrert i det 6-årige studiet på den måten at kandidatene går fra teori
og ferdighetskurs til praksis og tilbake igjen til kurs. Dette skjer flere ganger i studieløpet. Omfanget
skal være om lag 1 år (60 studiepoeng). Kandidatene skal ha én lengre praksisperiode ved en klinikk i
helsevesenet eller tilsvarende, samt noen kortere, enten ved eksterne klinikker eller ved klinikker
lagt til universitetet. All praksis veiledes av spesialister i klinisk psykologi. Kandidatene skal ha
praksiserfaring både med barn (evt. med familier) og med voksne.

1149
1150
1151

Profesjonsstudiet i psykologi gir tilstrekkelige vitenskapelige kunnskaper, faglige ferdigheter og
holdninger til yrkesutøvelse til at kandidater som fullfører studiet vil kunne godkjennes som psykolog
i henhold til Helsepersonelloven og Etiske retningslinjer for Nordiske Psykologer.

1152
1153
1154
1155

3. Læringsutbytte1
Profesjonsutdanningen i psykologi skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale helse og
utdanningspolitiske føringer som:

1156
1157
1158
1159
1160

norske lover, forskrifter og politiske beslutninger
internasjonale deklarasjoner, standarder og politiske føringer om helsepolitikk,
menneskerettigheter og høyere utdanning Helsepersonelloven Etiske retningslinjer for Nordiske
Psykologer 1 Med læringsutbytte menes ”De kunnskaper og ferdigheter en kandidat forventes å inneha (skal ha) ved

1161
1162
1163
1164

(Jf. FORSLAG TIL NASJONALT RAMMEVERK FOR KVALIFIKASJONER I HØYERE UTDANNING s. 15,
http://www.regjeringen.no/Upload/KD/Hoeringsdok/2007/200703620/Rapport_Forslag_til_nasjonalt_rammeverk_f
or_kvalifikasjo ner_i_hoeyere_utdanning.pdf.pdf

1165

Profesjonsutdanningen består av fem delementer:

avsluttet program eller emne.”

4. Innhold

•
•
•

1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173

Basalfag (90 studiepoeng)
Forskningsmetode (60 studiepoeng)
Klinisk teori og ferdighetsopplæring (90 studiepoeng) o Knyttet til diagnostikk, psykologisk
behandling og holdninger/etikk i dette arbeidet
• Praksis – diagnostikk og psykologisk behandling (60 studiepoeng)
• Støttedisipliner, fordypningsemner i psykologi, andre fagkretser enn psykologi (60
studiepoeng)
I: Basalfag (90 sp)

1174
1175

Den vitenskapelige kunnskapen omfatter teoretisk forståelse, innsikt i vitenskapelig metode og
kjennskap til sentrale forskningsresultater innenfor de viktigste deler av faget. De skal beherske
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1176
1177
1178
1179
1180

grunnleggende teorier og metoder innenfor de ulike områdene av faget, kjenne til den mest sentrale
forskningen på de ulike områdene, og kunne gjengi og vurdere teoretiske og empiriske
vitenskapelige arbeider. Kunnskapen omfatter både grunnspørsmål og anvendte problemstillinger.
Dette innebærer en bred kunnskap om psykologisk teori, empiri og forskningsmetodikk. Følgende
temaer må dekkes med minimum 10 sp hver:

1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

De siste 30 studiepoengene må fordeles på basalfagene.

1190

II: Forskningsmetode (60 sp)

1191
1192
1193
1194
1195

Ved endt utdanning skal kandidatene kunne gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter. Dette
innebærer problemformulering, design, planlegging, datainnsamling, analyse og drøfting på et nivå
som tilfredsstiller vitenskapelige krav til dokumentasjon og rapportering. Programmet skal gi
kandidatene det nødvendige grunnlag for kontinuerlig faglig oppdatering innenfor sitt felt. Emnet
omfatter følgende temaer:

1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

•
•
•
•
•
•

•
•

•

psykologiens historie
biologisk psykologi og nevropsykologi o inkluderer psykopatologi og psykofarmakologi
kognitiv psykologi,
utviklingspsykologi,
sosialpsykologi
personlighetspsykologi

Vitenskapsfilosofi og overordnet rammeverk for vitenskapelige undersøkelser på minimum 5
sp.
Eksperimentell, ikke eksperimentell kvantitativ metode og kvalitativ metode på minimum 25
sp.
o Dette inkluderer alle elementer innen design, måling og statistikk og skal dekke
opplæring i testmetodlogi

1203
1204
1205

III: Klinisk teori og ferdighetsopplæring (90 studiepoeng)

1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

De kliniske ferdighetene omfatter ulike metodiske tilnærminger til å løse de faglige problemer
kandidatene vil møte i sin yrkesutøvelse. Det må kunne dokumenteres ferdigheter i relasjonsarbeid,
vurdering og diagnostikk, definisjon av mål for behandling og andre former for tiltak og planlegging,
gjennomføring og evaluering av tiltak. Utdanningen skal gi praktiske ferdigheter i
mellommenneskelig kommunikasjon og ferdigheter knyttet til samarbeid med andre fagfolk. Ved
endt utdanning skal kandidatene kunne gå inn alle vanlige psykologstillinger og utføre arbeidet på en
faglig forsvarlig måte.

1213
1214
1215
1216
1217
1218

•
•
•

Selvstendig vitenskapelig arbeid innen psykologi av et omfang på minimum 30 sp.

omfatter teori, kunnskaper og ferdigheter i utredning og diagnostikk og behandling av barn,
voksne og familier.
aktuelt lovverk og etiske retningslinjer for psykologer
ferdighetsopplæring knyttet til: testing av barn og voksne diagnostikk av barn og voksne
psykologisk behandling av barn, voksne og/eller familier.
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1219
1220

IV: Praksis (60 sp)

1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227

Praksisstudiene er obligatoriske. Målsettingen med praksisstudiene er at studenten skal skaffe seg
erfaring med direkte klientarbeid på en måte som forbereder til alle vanlige psykologiske stillinger
innen helserelatert virksomhet. I dette inngår kartlegging, diagnostikk og direkte behandling av
klienter under veiledning av spesialister i klinisk psykologi, samt erfaring fra samarbeid med andre
fagfolk innenfor den aktuelle behandlingskonteksten. Det skal dokumenteres praksis med barn og
voksne, samt minimum 30 sp (5-6 måneder) sammenhengende praksis hvor det gjennomføres alle
steg i et behandlingsforløp. Praksis bør ikke komme for sent i studieløpet.

1228

V: Støttedisipliner, fordypningsemner i psykologi, andre fagkretser enn psykologi (60 sp)

1229
1230

Foruten fordypningsemner innen psykologi kan dette emnet også omfatte f.eks. psykiatri, medisinsk
genetikk, sosiologi, antropologi, pedagogikk osv.

1231

5. Organisering og praksis

1232
1233

a) Studieorganisering

1234
1235
1236

Profesjonsutdanningen er av 6 års varighet og er normert til 360 studiepoeng. Ett semester (5 mnd)
fulltidsstudier gir 30 sp. og har en pensumstørrelse på ca 2500 sider. 60 sp kan være knyttet til andre
fagkretser enn psykologi.

1237
1238
1239
1240

Gjennom studiet deltar studenten i en rekke ulike pedagogiske metoder, herunder forelesninger,
workshops, kollokviegrupper, utarbeidelse av rapporter, essays og andre oppgaver. Videre deltar
studentene i klinisk undervisning samt praksisstudier (kliniske studier).
b) Organisering av praksisstudier

1241
1242
1243
1244
1245
1246

Praksisstudiene har et omfang på 60 studiepoeng og er obligatoriske. Målsettingen med
praksisstudiene er at studenten skal skaffe seg erfaring med direkte klientarbeid på en måte som
forbereder til alle vanlige psykologiske stillinger. Praksis omfatter ett studieårs veiledet praksis,
vanligvis på flere ulike praksissteder. Ettersom de fleste aktuelle praksisplasser er organisert
innenfor rammen av helsetjenesten er det viktig å være klar over helsepersonellovens bestemmelser
vedr. studenter:

1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

§ 3, første ledd punkt 3 definerer helsepersonell bl.a. som ”… elever og studenter som i forbindelse
med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd.”
Samme paragraf, 3. ledd definerer helsehjelp slik: ”Med helsehjelp menes enhver handling som har
forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av
helsepersonell”
Forskriftens § 5, 2. ledd definerer studenters rolle: ”Elever og studenter skal som regel bare gis
oppgaver ut fra hensynet til opplæring.”
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1258

6. Eksamen/vurdering

1259
1260
1261
1262
1263

Se kommentarer i skrivet ”Ny mal for rammeplaner”
Med hjemmel i universitets- og høgskoleloven gjelder også egne bestemmelser om
skikkethetsvurdering for helsefagstudenter (jf. lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og
høyskoler § 4-10 sjette ledd ).

1264

Følgende områder vurderes:

1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277

- omsorg, forståelse og respekt for klienter, pasienter eller brukere
- evne til samarbeid, til å etablere tillitsforhold og kommunisere med klienter og med arbeidere
- om det vises truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen
- misbruk av rusmidler/ulovlig tilegnelse av medikamenter
- problemer som gjør at hun/han fungerer dårlig i forhold til omgivelser
- selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle
- uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for andre
- innstilthet på å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning
Det vises for øvrig til ”Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning”
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060630-0859-0.html#4
Helsepersonelloven har bestemmelser om egnethet for å virke som helsepersonell. Disse gjelder
også for studenter som er i praksis innenfor helsetjenesten.

1278
1279
1280

Vedlegg 1: Rettledning vedr. vurdering av søknader om autorisasjon som psykolog fra personer med
utenlandsk utdanning
INNLEDNING

1281
1282
1283
1284

Når psykologer med utenlandsk utdanning søker autorisasjon i Norge ber SAFH om råd fra
lærestedene som tilbyr profesjonsstudiet. I det følgende redegjøres det for faglige aspekter knyttet
til slik rådgivning.
AUTORISASJONSVURDERINGER VED SØKERE FRA 3. LAND

1285
1286

Spørsmålet som skal besvares er om utdanningen er ”jevngod” med den norske utdanningen
til å bli klinisk psykolog (profesjonsstudiet) Det er kun to aktuelle hovedsvar:

•
•

1287
1288
1289
1290
1291

Jevngod
Ikke jevngod

I fortsettelsen vil den faglige vurderingen i svært mange saker være ”ikke jevngod” og der vi peker på
det som mangler. Hva skal så beskrives som mangler? Eksempler:

1292
1293
1294

Ad I: Basalfag: Bør ha kurs i basisfagene og psykologiens
historie Kan akseptere mangler ved et basisfag.

1295
1296
1297
1298

Ad II Vitenskapsteori og forskningsmetode: Bør kunne dokumentere deltakelse i kurs i statistikk og
forskningsmetode, samt dokumentasjon for å ha skrevet et eller flere vitenskapelige arbeider
(tilsvarende selvstendig arbeid)

1299
Side | 35
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1300
1301
1302
1303

Ad III Diagnostikk og psykologisk behandling: Bør kunne dokumentere teori- og ferdighetskurs i
diagnostikk og behandling av voksne og barn, kurs som berører etiske vurderinger og norsk lovverk.
Manglende ferdighetskurs i diagnostikk og behandling som overskrider 30 studiepoeng kan ikke
kompenseres med å pålegge kandidaten veiledet praksis.

1304
1305
1306
1307
1308

Ad IV) Praksis: Et års veiledet praksis må kunne dokumenteres og det må foreligge en uttalelse fra
praksisveileder som beskriver praksis og bekrefter at studenten har utført et tilfredsstillende arbeid.
Dette godtas som en skikkethetsvurdering når attesten kommer fra en veileder i utlandet. Norske
veiledere skal i sin attest blant annet gi en eksplisitt uttalelse om skikkethet.

1309
1310
1311
1312

Ad V Støttedisipliner, fordypningsemner i psykologi, andre fagkretser enn psykologi: I forhold til
disse studiepoengene kan det ved vurderingen vises stor grad av fleksibilitet og det bør kunne
aksepteres at søkeren har færre studiepoeng så lenge de andre kravene er oppfylt.

1313
1314
1315
1316

Ad 6 Eksamen/vurdering, skikkethetsvurdering: Det hører med til den faglige vurderingen å peke på
om kandidaten har fremlagt dokumenter som kan bekrefte skikkethet, slik student i
profesjonsstudiet blir vurdert (se 5b ovenfor)

1317
1318

AUTORISASJONSVURDERINGER VED SØKERE FRA EU-LAND

1319

Her er uttrykket om det foreligger ”vesentlige avvik” fra den norske utdanningen.

1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

For å svare ja på om utdannelsen svarer til kravet om ”oppnådd diplom for utøvelse av yrket som
psykolog” forutsettes det at det dreier seg om en klinisk pasientrettet utdanning som psykolog. I
dette ligger det at søkeren, har tatt de fem basisfagene i psykologi, har fått opplæring i statistikk og
metode og har utført et større vitenskapelig arbeid. I tillegg til dette må personen ha det spesifiserte
omfang av opplæring i diagnostikk og behandling av voksne og barn, kurs som berører etiske
vurderinger og norsk lovverk, samt veiledet praksis med klienter. Videre bør det legges vekt på
dokumentasjon av skikkethet. Det understrekes at manglende ferdighetsopplæring eller kunnskap
ikke kan kompenseres for med veiledet praksis

1328
1329
1330

Når det gjelder hva som er vesentlige avvik fra den norske utdanningen følger vi de samme
retningslinjene som er angitt for søkere fra 3. land og som er beskrevet ovenfor. Vi peker på hva
avvikene er, og der vi mener å se måter søker kan gå frem for å redusere avvikene, peker vi på dette.

1331

Standardformuleringer

1332
1333
1334

På denne bakgrunn bør følgende avvik fra den norske utdanningen påpekes og legges til grunn når
søkere vurderes som ikke å ha ”jevngod” utdanning med den norske eller at utdanningen ”avviker
vesentlig”. Eksempler på vurderingsutsagn (presiseringer kan legges til hvert utsagn):

1335
1336
1337
1338
1339
1340

•
•
•
•
•

Vesentlige mangler ved den totale utdanningslengden
Vesentlige mangler ved basalfagene og kunnskap om psykologiens historie
Vesentlige mangler ved opplæringen i statistikk og metode
Vesentlige mangler ved teori og ferdighetsopplæringen i diagnostikk og psykologisk
behandling
Vesentlige mangler ved omfang og/eller innhold i direkte klientarbeid under veiledning
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•

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347

Generelle råd

1348
1349
1350

Våre generelle råd som læreinstitusjon til søkerne er at vesentlige mangler knyttet til punktene I til
III best kan ivaretas ved at man søker relevant utdanning i utlandet så lenge det ikke er tilgang til slik
i Norge.

1351
1352

Når punkt I - III er oppfylt kan manglende veiledet praksis (5b) best ivaretaes ved at søkeren får
lisens til å arbeide som psykolog under veiledning i en nærmere definert tidsrom.

1353
1354

Manglende kunnskaper og ferdigheter knyttet til etiske vurderinger og aktuelt lovverk (III) kan best
ivaretaes ved at det arrangeres kurs i dette som søkere kan følge, for eksempel i regi av NIF.

1355
1356
1357
1358

Mangler ved dokumentasjon av skikkethet (6) kan best ivaretas ved at søkeren får lisens til å arbeide
som psykolog under veiledning i minimum 6 måneder, og at veileder ved avslutningen gir en
uttalelse som også omfatter en skikkethetsvurdering i tråd med de kriterier som er nevnt i forskrift
om skikkethet.

•
•

Vesentlige mangler ved opplæring i etikk og norsk lovverk relevant for psykologisk
virksomhet i helsevesenet
Manglende dokumentasjon av skikkethet
Manglede dokumentasjon av kunnskaper i norsk for å kunne kommunisere som psykolog
med klienter innenfor helsevesenet

1359
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Vedlegg 3: Etiske prinsipper for nordiske psykologer

1361

Etiske prinsipper for nordiske psykologer

1362

Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens
landsmøte i 1998.

1363
1364

1365
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12

Vedlegg 4: Læringsmål PSYC6310 – Praktikum

13

Kunnskapsmål

14

Du skal kunne:

15
16
17
18
19
20

Hva lærer du?






Øke integrasjonen av teori og praksis, det vil si vise forståelse av hva slags kliniske
fenomener (observasjonsgrunnlag) de teoretiske modeller viser til
Vise klinisk relasjonskompetanse
Ha forståelse for hva slags psykiske prosesser som finner sted i mellommenneskelig
kommunikasjon
Vise innsikt i betingelser for terapeutisk utvikling og endring

21

Ferdighetsmål

22

Du skal kunne:

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37





Lage en skriftlig utforming av kasusformulering (personlighetsbeskrivelse/ forståelse av den
individuelle klienten og klientens symptomer)
Formulere terapeutiske problemstillinger og målsettinger
Begrunne rasjonale for ulike terapeutiske intervensjoner

Evaluere eget terapeutisk arbeid



Bære ansvaret som terapeut og håndtere rollen som profesjonell
Skrive journal i henhold til gjeldende forskrifter

Generell kompetanse







Møte pasienten med en profesjonell terapeutisk holdning
Vise respekt for pasienters integritet og autonomi
Ha toleranse for ulike typer av menneskelige problemer
Utvise sensitivitet og forståelse for mennesket i en kulturell kontekst
Ha forståelse av de etiske retningslinjer som regulerer terapi (taushetsplikt, psykologens
ansvar for eget oppdrag osv.)
Ha innsikt i egne reaksjonsmønstre og faglig styrke og begrensning i terapeutrollen

38
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:

Fakultetsstyret

Fra:

Dekanen

Sakstype:

Studiar

Saksnr:
Møtedato:

O-sak 4
7. desember 2017

Notatdato:

3. desember 2017

Sakshandsamar: GGR
Status – klinikk og praksis Psykologisk institutt
Universitetsstyret fatta følgjande samrøystes vedtak i møtet 24. oktober 2017:
1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk
institutt.
2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til
orientering.
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen,
klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på
relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så
snart som mulig.
4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i
utformingen av studentpraksis videreføres.
5. Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og
styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer
involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved
Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO.
Studentklinikkane ved Psykologisk institutt vart stengde av universitetsdirektøren mellombels frå og med 10.
oktober.
Klinikkane vart opna att den 31. oktober etter tilråding frå fakultetet og etter at instituttet hadde lukka avvika som
er omtala i pkt. 3 i styrevedtaket.
Styret ved Psykologisk institutt handsamar forslag til prosess for oppfølging av punkt 4 og 5 i møte 4. desember og
vil vedta si tilråding til fakultetet i eit styremøte 30. januar 2018.
Sjå sak til instituttstyret på heimesida som er oppretta ved Psykologisk institutt. Er også vedlagt.
Kort om bakgrunnen
I mars 2017 innleia instituttleiinga ved Psykologisk institutt og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) samtalar
om forskings- og undervisningssamarbeid.
Mykje av undervisninga på profesjonsprogrammet ved Psykologisk institutt skjer i form av praksis, som dels vert
gjennomført i helsetenesta eksternt og dels internt ved instituttet. Det siste gjeld praktikum i 11. og 12. semester.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
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Instituttleiinga ved PSI ynskte å flytte praktikumklinikkane til Lovisenberg. Leiinga såg fleire, både faglege og
praktiske føremoner med ei slik flytting (frigjorde areal, styrkt økonomi, forskings- og studiesamarbeid, fast avtale
om praksisplassar mm). Fagmiljøet ved klinikkane var skeptiske, mellom anna til om ei slik løysing ville sikre
naudsynt fagleg autonomi og om etablert pedagogisk praksis kunne oppretthaldast.
Under utgreiing av saka for instituttstyret ved Psykologisk institutt oppstod det diskusjon om kva reglar og
forskrifter som galdt for studentklinikkane. Det var usemje mellom instituttleiinga og fagmiljøet om
studentklinikkane fall under Lov om spesialisthelsetenester eller ikkje og det vart henta inn juridisk ekspertise, både
av instituttleiinga og fagmiljøet sjølve (Kluge og Syse).
Den 27. september var det dialogmøte mellom universitets- og fakultetsleiinga. Der vart universitetsleiinga
orienterte om diskusjonane som hadde vore om drifta av klinikkane.
Den 10. oktober valde universitetsdirektøren å stenge klinikkane. I pressemeldinga heiter det at:
«I forbindelse med arbeidet med å innlede et samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus om klinikkdrift, har
det kommet frem forhold som kan tyde på at dagens klinikkdrift ved Psykologisk institutt ikke er i henhold til
gjeldende lovverk. Universitetsledelsen har bedt om en grundig juridisk vurdering av alle sider ved klinikkdriften
ved Psykologisk institutt, og internrevisjonen ved UiO er varslet om saken. Endelige konklusjoner i saken må
avvente de vurderingene som nå er igangsatt. Stengingen skjer på bakgrunn av systemmessige forhold, og er ikke
knyttet til enkeltsaker.»
Den 17. oktober leverte advokatfirmaet Kluge ei rettsleg vurdering av internklinikkane ved Psykologisk institutt.
Denne konkluderte med at klinikkane ikkje sorterer under Lov om spesialisthelsetenester, men at drifta braut med
ei rad andre lover og forskrifter for helse-, pasient- og personvern.
Den 23. oktober leverte Internrevisjon ved UiO rapport om internkontroll av klinikkdrifta ved PSI. Konklusjonen
der lydde:
«Helhetlig styring og kontroll ved virksomheten har ikke vært tilfredsstillende. Det er betydelige svakheter i
internkontrollrutiner og etterlevelse av lover og regler. Det har ikke vært kontroll på hvem som har tilgang til
personsensitive data. Journaler og helseregistre har vært åpne for betydelig flere enn det krav i lov og forskrifter
tillater. Risikoen for uautorisert tilgang har eksponert pasienter og UiO for uønskede hendelser innen personvern.
Det er iverksatt strakstiltak på området.
Det er på rapporteringstidspunktet ikke avklart om det er krav til konsesjon fra Datatilsynet vedrørende behandling
av sensitive personopplysninger i undervisningsvirksomheten.
Det pågår et betydelig arbeid med å etablere rutiner og lukke svakheter. Tiltakene har ulik kompleksitet og omfang.
Årsakene til svakhetene skyldes etter vår vurdering mangel på helhetlig intern kontroll, ikke tydelige roller og
ansvar og mangelfull kontrollbevissthet. Risikovurderinger er ikke utført og det er heller ikke stilt krav til det.»
Det har vore nedlagt eit omfattande arbeid, både frå klinikktilsette, andre ved Psykologisk institutt, fakultet og
sentrale støtte og driftseiningar, for å lukke avvika som var påpeikte av Kluge og internrevisjonen slik at
klinikkane kunne opnast att.
Instituttstyret si tilråding av modell for drift av klinikkane skal etter planen leggast fram for fakultetsstyret for
handsaming i eit ekstraordinært møte 22. februar.
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Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Nils Henrik von der Fehr
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

Vedlegg: Notat av 27. november til styremøtet ved Psykologisk institutt den 4. desember 2017
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Høringssvar på rapport om fremtidig klinikkdrift
Høringssvar fra Programutvalget for profesjon til rapporten
“Utredning av fremtidig klinikkdrift”
Programutvalget stiller seg i stor grad positiv til rapportens utforming, innhold og konklusjon.
Arbeidsgruppen virker å ha gått grundig til verks for å utrede spørsmålet, og drar frem mange
gode argumenter og perspektiver som har ligget i kjernen av debatten som har gått på Psykologisk
Institutt i 2017. Vurderingene gjort baserer seg særlig på viktigheten av faglig autonomi og
pedagogisk-faglige prioriteringer, samt noen av de praktiske konsekvensene av intern vs. ekstern
organisering. Det er lite Programutvalget har å utsette på rapporten, og noen poenger vi ser som
særlig viktige vil bli løftet frem her. Vi ønsker også å legge til visse poeng om studenttrivsel,
studentarealer og forutsigbarhet som vi mener også må bli tematisert i tillegg til de momenter
som allerede blir drøftet i rapporten.
Særlig positive aspekter:
I linje 760-761 (“Vi har lagt stor vekt på hvilke føringer målsettingen og emnebeskrivelsen av
praktikumemnet har for valg av modell.”), 152-155 og annetsteds i rapporten viser
arbeidsgruppen god dømmekraft når det gjelder det å ha sine premisser klare allerede fra starten
av; hva er egentlig praktikum, hva er formålet og ut fra hvilke kriterier skal vi vurdere hva som er
en optimal organisering? Dette ser vi som passende ut fra deres arbeidsoppgave og sakens natur,
og det sikrer tillit til deres konklusjon.
Vi vil også berømme arbeidsgruppen for dens brede omfang av kilder og perspektiver i sin
utredning. Det er tillitsvekkende for oss. Blant annet er det psykologifaglige fundamentet gitt i
rapporten (blant annet i pkt. 4.3.1 og 4.3.2) svært velkomment, da nettopp “faglig fundament i
prosessen” er noe vi har etterlyst. Denne rapporten bidrar til å gi nettopp det.
Rapporten sier at det antageligvis vil være lettere med en faglig inndeling av studentklinikkene
ved en intern organisering. Å sikre det faglige mangfoldet og studentenes valgmuligheter i sin
faglige fordypning er viktig for oss.
Noen tilleggspoeng
Ikke nødvendigvis arealmessig uproblematisk med intern organisering
Linje 856-857 lyder: “Det er også mulig å integrere klinikken arealmessig uten at dette går på
bekostning av annen undervisnings eller forskningsaktivitet ved PSI.” Dette poenget nevnes også
andre steder i teksten, og er en korrekt, dog ikke helt dekkende, beskrivelse. Vi ønsker å
understreke at selv om det ikke foregår undervisnings- eller forskningsaktivitet ved Sintef i dag, er
det ikke slik at det er helt uproblematisk å få plass til klinikkene der eller annetsteds ved
instituttet. Instituttet må samarbeide internt for å sikre at plasstapet går likt utover alle
grupperinger ved instituttet, og ikke kun “tas” fra studentarealer. Dette må nevnes som en
ulempe ved en intern organisering for å gi et riktig bilde av situasjonen, selv om vi ikke mener den
er av stor nok grad til å tale for en ekstern organisering. Det er også urettferdig ovenfor BaMastudentene å få det til å lyde uproblematisk å få plass til klinikken internt, ettersom det er delte
studentarealer man vil risikere å miste, selv om praktikum kun angår profesjonsstudiet.
Faglig autonomi - ikke bare et ideal, men lovpålagt
Påbudene gitt av lov om universiteter og høyskoler §1-5, Faglig frihet og ansvar, sees som lettere
oppfylt ved en intern organisering, slik rapporten også selv påstår. At “faglig autonomi” ikke bare
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er et veiledende prinsipp og ideal ved UiO, men faktisk også lovpålagt, ønsker vi å understreke
her.
Ubenyttet potensiale er et argument for intern organisering
I linje 863-880 kommer arbeidsgruppen med noen interessante anbefalinger for veien videre for
studentklinikken. Her forklarer de at de ser et ubenyttet potensiale for bruk av studentklinikken i
undervisningen i hele studieløpet. Rent konkret hvilket innhold studieløpet skal ha i fremtiden er
en annen diskusjon, men vi ønsker å foreslå at uansett innholdet, er det at det ligger et potensiale
der et argument for intern organisering i seg selv. Kreativitet og fleksibilitet i utformingen og
utnyttelsen av studentklinikkene mener vi kan sees som lettere gjennomførbart i fremtiden hvis
klinikken er internt organisert.
Intern organisering best for studenttrivsel - mindre reise, bedre miljø og mer forutsigbarhet
6. året på profesjonsstudiet er kjent som et særlig utfordrende studieår ved PSI. I tillegg er
studentmiljøet ved PSI en utfordring, som også instituttstyret anerkjenner i sitt vedtak fra
desember som sier at det foreligger et behov for en studentkjeller eller tilsvarende arealer for
sosialt samvær. At to av 12 studentkull skal befinne seg utenfor PSI opptil flere dager i uken,
spredt på ulike helseforetak, ser vi som problematisk både med tanke på reisetid i et allerede
hektisk sjetteår og når det kommer til studenttrivsel, samhold og tilhørighet.
Studentmassen er sliten og nervøs. Vi har et behov for forutsigbarhet og en tillit til at vår
internpraksis skal bli bra også i fremtiden, og en intern organisering tenker vi er den beste måten
å oppfylle det. Et utydelig autoritetshierarki og diffus fremgangsmåte for organiseringen (som
fremkommer i svarene fra helseforetakene) er eksempler på faktorer som ville bidratt til betydelig
uforutsigbarhet for studentene, sammenlignet med en intern organisering.
Intern organisering best for ivaretagelse av studenters rett til deltagelse
Studenters rett til involvering og demokratisk deltagelse kan tenkes å være bedre ivaretatt av en
intern organisering, da det er internt ved PSI at studentene har sin formelle påvirkningskraft i
diverse organer i organisasjonen. Dette kan også tenkes å ha innflytelse på informasjonsflyt og
gjennomsiktighet sammenlignet med en ekstern organisering.
Høringssvar fra Programrådet
Programrådet har diskutert rapporten for fremtidig organisering av klinikkdrift ved Psykologisk
institutt. Programrådet vil uttrykke at arbeidsgruppen har gjennomført et grundig og godt arbeid
som tar opp en rekke prinsipielle og praktiske sider ved klinikkdriften ved instituttet.
Programrådet er trygg på at arbeidsgruppens hovedkonklusjon om intern klinikkorganisering vil gi
grunnlag for å kunne tilby en pedagogisk god opplæring i tråd med læringsmålene i
praktikumemnet.
Programrådet vil også trekke frem arbeidsgruppens presisering slik det fremgår av siste avsnitt i
13.4 - Oppsummering og konklusjon: «Utvalget vil peke på at det er vesentlig å etablere klinikken i
et egnet lokale, at den har ubenyttet potensiale i profesjonsprogrammet og at det bør utredes
hvordan den best utvikles faglig i fremtiden både med hensyn til faglig innhold og hvor i studiet
det tilbys undervisning i klinikken. Videre bør ikke dette utelukke samarbeid eller utvikling av
samarbeid med eksterne aktører der det er nødvendig eller formålstjenlig for å nå de faglige
målene for undervisningen nå eller i fremtiden.»
Programrådet ser på rapporten som et nyttig grunnlag for det videre arbeidet med den kliniske
opplæringen på profesjonsprogrammet.
Høringssvar fra student:
Jeg støtter dette fullt ut! Bra jobba, arbeidsgruppa!
2
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Høringssvar fra ansatt:
Den viktigste mangelen ved dokumentet er at man ikke tydeliggjør at arbeidsgruppen har
begrenset sin utredning til kun å gjelde de to voksenklinikkene. Dette bør presiseres flere steder i
dokumentet, også i sammendraget (l 6-7) (se forøvrig linjeangivelser nedenfor). Det bør også
pekes på at organisatoriske modeller for hhv BFT, Nevro og en fremtidig psykosepraktikum må
utredes av en egen gruppe, gjerne med samme sekretær som i den arbeidsgruppen som nå har
vært i sving. I avslutningen av dokumentet bør man be styret, event instituttleder, ved PSI
oppnevne en gruppe som kan foreta denne utredningen (l 881). Dette arbeidet er påkrevd fordi
det ikke er åpenbart at de tre andre klinikkene/praktikum (BFT, Nevro og Psykose) ikke
nødvendigvis skal organiseres som rene internklinikker. I hvert fall gjelder dette for en
Psykosepraktikum, som bør være tilknyttet et helseforetak.
Et par mindre viktige momenter:
- Forholdet mellom faglig ansvar og behandlingsansvar er komplisert, noe som gjenspeiles i at
man fortsatt operer med en todelt ledelse mange steder i helsetjenesten (avdelingssjef og
avdelingsoverlege). Slik jeg har forstått det, kan en som ikke er lege eller psykolog være både
system- og faglig ansvarlig. Men for å være behandlingsansvarlig må man være psykolog eller lege.
Dette kan ha betydning for hvilke ansvar som legges på hvilket nivå i den skisserte organiseringen
av klinikkene.
- Er det riktig som det hevdes i linje 587 at man kan inneha mer enn 120% stilling når en er ansatt
ved UiO ? I helseforetakene gjelder i hvert fall 120%-regelen, og jeg har alltid trodd det samme
gjaldt universitetene (statlig institusjon).
Høringssvar fra ansatt:
Jeg støtter innspill fra Bjørn R Rund som han har skrevet slik; Den viktigste mangelen ved
dokumentet er at man ikke tydeliggjør at arbeidsgruppen har begrenset sin utredning til kun å
gjelde de to voksenklinikkene. Dette bør presiseres flere steder i dokumentet, også i
sammendraget (l 6-7) (se forøvrig linjeangivelser nedenfor). Det bør også pekes på at
organisatoriske modeller for hhv BFT, Nevro og en fremtidig psykosepraktikum må utredes av en
egen gruppe, gjerne med samme sekretær som i den arbeidsgruppen som nå har vært i sving. I
avslutningen av dokumentet bør man be styret, event instituttleder, ved PSI oppnevne en gruppe
som kan foreta denne utredningen (l 881). Dette arbeidet er påkrevd fordi det ikke er åpenbart at
de tre andre klinikkene/praktikum (BFT, Nevro og Psykose) ikke nødvendigvis skal organiseres som
rene internklinikker. I hvert fall gjelder dette for en Psykosepraktikum, som bør være tilknyttet et
helseforetak.
Høringssvar fra ansatt:
Innledningsvis vil jeg berømme komiteen for å ha nedlagt et betydelig arbeid innen korte
tidsrammer.
Det er også positivt at det signaliseres allerede på side 4 under Avgrensninger for gruppens
arbeid, at dette utredningsarbeidet er begynnelsen på et større arbeid med å reorganisere
klinikken. Det kan godt være at mine kommenterer under pk.2 vil være mer relevante senere i
prosessen, men har valgt å komme med disse innspillene nå da de adresserer mere overordnede
synspunkter. Mine kommentarer vil adressere to aspekter ved rapporten:
1. Hvor ble det av utredningen om Psykosepraktikum?
2. I hvilken grad skal faglig autonomi vektlegges i utformingen av undervisningen på en
profesjonsutdanning?
1. Arbeidsgruppen har ikke tydeliggjort at de har begrenset sin utredning til kun å gjelde de to
3
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voksenklinikkene. Dette bør presiseres flere steder i dokumentet, også i sammendraget (l 6-7) (se
forøvrig linjeangivelser nedenfor). Det bør også pekes på at organisatoriske modeller for hhv BFT,
Nevro og en fremtidig psykosepraktikum må utredes av en egen gruppe, gjerne med samme
sekretær som i den arbeidsgruppen som nå har vært i sving. I avslutningen av dokumentet bør
man be styret, event. instituttleder ved PSI oppnevne en gruppe som kan foreta denne
utredningen (l 881). Dette arbeidet er påkrevd fordi det ikke er åpenbart at de tre andre
klinikkene/praktikum (BFT, Nevro og Psykose) nødvendigvis skal organiseres som rene
internklinikker. I hvert fall gjelder dette for en Psykosepraktikum, som bør være tilknyttet et
helseforetak.
2. Arbeidsgruppen har i liten grad diskutert forvaltningen av faglig autonomi i lys av
samfunnsoppdraget PSI har ved å utdanne psykologer. Den forståelse av faglig autonomi som
legges til grunn av arbeidsgruppen mener jeg blir for akademisk og i for liten grad tar høyde for at
profesjonsutdanningen må være i endring, i takt med de arbeidsoppgavene som myndighetene
forventer at psykologene skal ivareta og generalistmodellen. Slik faglig autonomi forstås i
rapporten, tillegges det enkelte fagmiljø stor frihet til å utforme undervisningstilbudet. En mulig
uheldig konsekvens blir at argumentet om faglig autonomi kan brukes for å unngå endringer som
faktisk er nødvendig. Slik jeg vurderer det, skal det være stor faglig autonomi i forskningen, men
faglig autonomi kan ikke rendyrkes i undervisningen på et profesjonsstudium.
Dette kan illustreres ved at internklinikkene fortsatt organiserer to av voksenklinikkene (Klinikk for
dynamisk terapi (DT) og Klinikk for integrativ psykoterapi (IPT) på en måte som låser studentene
til en teoretisk-ideologisk skoleretning. Denne organiseringen har i mange år vært gjenstand for
debatt, ikke minst grunnet konsistente tilbakemeldinger fra flere eksterne evalueringer som har
bedt instituttet vurdere om det fremmer målsettingen om å utdanne kandidater med bred
kompetanse innen det psykologiske fagområdet når studentene må velge mellom ulike klinikker
som følger ulike teoretiske skoler og modeller. Som det senest ble pekt på i den siste
evalueringen: " Et mål for profesjonsutdanningen bør være å gi innsikt i ulike skoleretninger og
søke å forklare hvordan disse har ulike og virksomme tilnærminger til å løse de samme
problemene. Slik kan man bidra til at studentene oppnår en solid generalistkompetanse som gir
forutsetninger for senere spesialisering". Ved PSI blir altså studentene låst i en av mange
teoretisk-ideologiske skoleretninger i sin kliniske ferdighetsopplæring. Dette bekymrer alle andre
enn de fagpersonene som fortsatt synes å være dedikert til en organisering som har dype
historiske røtter, og som for mange år siden var en god og nødvendig organisering, men som nå
fremstår som en anakronisme.
Siden samfunnsoppdragperspektivet er såpass fraværende i denne utredningen, vil jeg minne om
at vi som underviser på profesjonsprogrammet må finne en god balanse mellom rent faglige
hensyn og de arbeidsoppgaver som myndighetene forventer at psykologen skal ivareta. En
forutsetning for denne balansen er imidlertid hvordan vi forstår og forvalter den faglige autonomi
som vi har i kraft av å være universitetsansatte. Det forventes av oss at vi også har evne til å
tilpasse det faglige innhold til sentrale føringer på profesjonsutdanningen. Dette tematiseres i alt
for liten grad i akademia, noe jeg mener er uheldig da det har med holdninger til hvordan vi skal
forvalte vårt ansvar for å fylle undervisningen for en profesjon som forventes å være i endring.
Faglig autonomi forplikter også i den forstand at den må forvaltes på en slik måte at den ikke
hindrer nødvendige endringer.
Avslutningsvis vil jeg gi min tilslutning til pkt. 14 Anbefalinger for veien videre. Her synes jeg
komiteen lanserer innspill som er i tråd med generalistmodellens vektlegging av bred
kompetanse. I tråd med det jeg har skrevet tidligere, vil jeg tilføye at en intern klinikk for
fremtiden nødvendigvis må organiseres på en mer hensiktsmessig måte enn i dag. På s. 10 skriver
4
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arbeidsgruppen at i en ekstern modell ville ikke en faglig inndeling mellom IPT og DT slik som i dag
være hensiktsmessig, men at det trolig ville være mer sannsynlig at praktikum ville være delt opp i
barn, voksen og nevro. Dette prinsippet kan også være styrende for en fremtidig intern modell.
Høringssvar fra student:
Fin og godt bearbeidet rapport. Glad for at det endte med en konklusjon om å gå for intern
organisering.
Når det kommer til noen punkter har jeg imidlertid noen innspill: 1.
Faglig autonomi: Jeg synes det kan komme enda tydeligere frem hvorfor det er viktig for den
faglige autonomien at klinikken holdes intern. Årsaken til dette er: Ved psykodynamisk klinikk gis
det dypdeopplæring i psykoterapi med 2 timer terapi per uke i 40 uker. Dette gjennomføres med
tett veiledning hvor det faglige får stå i sentrum. Denne modellen er truet ved en ekstern modell,
hvor SHT har et helt annet krav til tidspress og effektivitet. Det er svær bekymring for
ivaretakelsen av den faglige opplæringen hvis organiseringen blir ekstern.
2. Evidensbasert praksis i psykologi: Det er fint at terapeutfaktoren trekkes frem. Dette kan gjerne
utdypes ytterligere. Det er fordi: Terapeutfaktoren er svært viktig for terapiens utfall. Denne
utvikles gjennnom hele studiet, med fordypning knyttet til egen utvikling for studenten under
praktikum. Siden det ikke er krav til egenterapi i den norske psykologutdannelsen er denne
fordypningen essensiell for selvutvikling og forståelse av egen innvirkning på terapiprosessen.
Gjennom praktikum får man god tid til å plassere hva som handler om en selv og hva som er
pasientens strev. Gjennom arbeid med motoverføring for eksempel og tett veiledning utvikles
terapeutrollen som altså har så stor betydning for psykoterapeutisk utfall. Legges klinikken
eksternt er det stor fare for svekkelse av faglig autonomi i den klinisk rettete
psykologutdannelsen. Den dynamiske klinikken har sterkt fokus på dette arbeidet, og det er
ønskelig fra studentenes side. Ved oppstart våren 2018 var det 28 stykker som valgte dynamisk
klinikk. For meg gir det meg sterke signaler om at studenter ønsker fordypning knyttet til
terapeutrollen og egne prosesser i den forbindelse.
Høringssvar fra ansatt:
Vi som underviser ved voksenklinikkene IPT og DT er enige i konklusjonen i arbeidsgruppens
utredning av intern versus ekstern organisering av praktikumsundervisningen ved PSI. Vi er glad
for at arbeidsgruppen har lagt avgjørende vekt på universitetets faglige autonomi og pedagogiske
hensyn i dette spørsmålet. Konklusjonen er i tråd med de argumenter som tidligere er fremført av
de kliniske fagmiljøene ved PSI/UiO, UiT, UiB og NTNU, samt av Norsk Psykologforening, som alle
vurderer at det er mest hensiktsmessig med internklinikk for denne type opplæring. Vi mener at
pedagogiske og faglige hensyn bør veie tyngst i et slikt spørsmål som omhandler utvikling av
terapeutiske ferdigheter, kompetanse i psykoterapi og terapeututvikling for den enkelte student,
særlig når andre forhold (f eks økonomi) ikke utgjør substansielle forskjeller i fordeler målt opp
mot ulemper.
I tillegg mener vi at de juridiske ansvarsforholdene, herunder faglig ansvar, behandleransvar og
systemansvar, blir mest ryddige ved en internklinikk-organisering. Det etablerer én ansvarslinje.
En ekstern organisering vil ventelig innebære en oppsplitting av de ulike formene for ansvar på
flere institusjoner, PSI/UiO på den ene siden og flere forskjellige helseforetak på den andre. Som
det fremgår i rapporten på s. 10, er det ikke grunn til å tro at ett enkelt HF har kapasitet til å ta inn
alle studentene. Det siste poenget innebærer at vi er skeptiske til at det er en fordel ved ekstern
organisering av klinikkene at «universitetet slipper systemansvar for pasientene» slik det anføres i
rapporten (s. 22 og 23). Vi vil snarere hevde at dette er en ulempe, fordi det kan etablere uklare
grenseoppganger mellom universitetsdriften og helseforetaket.
En ekstern organisering forutsetter også at interne veiledere/PSIs egne ansatte må ansettes i
deltidsstillinger ved de aktuelle helseforetakene som det samarbeides med. Ved eventuelle
konfliktsituasjoner vil dette kunne innebære at de må vurdere sin lojalitet til universitetet opp
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imot sin lojalitet til helseforetaket og dette kan komme i konflikt med faglig autonomi og
pedagogiske hensyn.
Samarbeid med helseforetak kan i tillegg medføre en begrensning i hvem som kan ansettes som
eksterne veiledere, hvis det etableres en ordning der de skal rekrutteres fra de aktuelle
helseforetakene. I dag rekrutteres særlig egnede eksterne veiledere blant fagfolk fra hele Osloområdet.
Høringssvar fra student:
Klinikkene bør ubetinget være ved PSI
Høringssvar fra student:
Mitt ønske er at klinikken skal fortsette å være internt på PSI.
Høringssvar fra student:
Klinikkene bør bestå internt på PSI også i fremtiden, både for å sikre faglig autonomi og god
kvalitet på den opplæringen som gis i forbindelse med praktikum. Å etterstrebe en så liten
avstand som mulig mellom veiledere, fagstab og studentene er viktig - også for pasientene som
rekrutteres!
Høringssvar fra student:
Som student ved PSI, og fremtidig psykolog mener jeg det er helt essensielt at klinikkdriften
fortsetter slik den er implementert i dagens studieprogram. Den interne innordning utgjør en
uvurderlig ressurs hvor vi som studenter kan fortsette å ha nær tilknytning til instituttet og dens
lærere, og dra fordel av den faglige kompetansen som eksisterer på PSI.
Høringssvar fra student:
Jeg mener det er av absolutt nødvendighet å beholde klinikkdriften ved PSI da vi trenger å styrke
tilhørigheten til instituttet. PSI bør være en arena for å dyrke gode, engasjerte, nysgjerrige
psykologspirer og da er det viktig at klinikk og studie er nært knyttet. Jeg mener at kreativitet og
entusiasme svekkes når man må ta for mange praktiske/logistiske hensyn. Jeg ønsker å føle meg
hjemme på PSI og ha mulighet for direkte kontakt med mine forelesere/veiledere og ikke minst
kunne velge hvilken retning jeg vil fordype meg i. Å blir plassert et tilfeldig sted uten mulighet til å
påvirke hvilken veileder jeg får passer svært dårlig med mitt bilde av den frie , kritiske students
utfoldelse. Vi skal bli gode psykologer med troen på det vi gjør, og helhetsopplevelsen av å være
psykologstudent må det da ikke skimses av!
Høringssvar fra student:
For meg er det viktige at klinikken forblir på instituttet, da dette vil støtte samarbeid mellom alle
terapiretninger og forskning.
Høringssvar fra student:
Innspel til høyringsrapport om framtidig drift av internklinikk ved PSI
Eg vil berømme arbeidsgruppa for godt og grundig arbeid, og sluttar meg til deira konklusjon om
den framtidige drifta av instituttets klinikkar: Desse bør også i framtida drivast internt ved
Psykologisk institutt.
Arbeidsgruppa grunngir godt kvifor dette alternativet er å føretrekkje framfor ein ekstern modell,
der klinikkdrifta ville vere underlagt ein ekstern organisasjon og innlemmast i
spesialisthelsetenesta (SHT). I det følgjande vil eg gjerne berre utvide nokre av poenga som blir
betrakta i høyringsrapporten, og leggje til eit par som eg meiner ikkje i tilstrekkeleg grad kjem
fram i denne.
1. Det har vore intern klinikkdrift ved Psykologisk institutt i over førti år, heilt sidan 1975. Det er all
grunn til å tru at det i løpet av denne perioden er opparbeidd ein masse av praktisk-teoretisk
kunnskap og kompetanse knytt til studentterapi, terapiundervisning og drift av ein klinikk som
primært har som føremål å gi studentar ei omfattande og utførleg opplæring i psykoterapi
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(inkludert barne- og familieterapi og nevropsykologi) som - saman med tilsvarande miljø ved dei
andre universiteta som utdannar psykologar - manglar sidestykke i norsk psykisk helsevesen og
akademia. Rapporten til arbeidsgruppa viser at det 1) ikkje finst tungtvegande juridiske eller
formelle omsyn som taler for at det ikkje bør drivast klinikk internt ved PSI og 2) at det ikkje finst
tungtvegande økonomiske omsyn som taler mot det (faktisk viser kostnadsestimata deira at det
vil vere marginalt rimelegare å drive klinikk internt). På dette grunnlaget vil eg på det sterkaste
åtvare mot å oppløyse eit så unikt og velfungerande klinisk og pedagogisk miljø som det som finst
ved PSIs internklinikkar. Internklinikkane bør etter mi oppfatning vidareførast, tilførast dei
nødvendige ressursane for å skøytte oppgåvene sine på ein god måte, og om mogleg integrerast
betre i det øvrige undervisningsarbeidet som finn stad på instituttet (jf. tilrådingane på rapportens
side 24, ll. 864–868 og 875–880).
2. I drøftinga av ein mogleg ekstern modell diskuterer rapporten moglege spenningar som kan
oppstå mellom dei primære siktemåla med ein undervisningsklinikk, som nødvendigvis vil måtte
vie mykje tid og merksemd til studentane sine behov for interaktiv læring, teoretisk forankring av
relevante terapeutiske teknikkar og individuell artikulering av ein effektiv terapeutisk og
mellommenneskeleg stil (jf. forskingsresultata det blir vist til i rapportens side 8, ll. 263–279). Eg
har forståing for at arbeidsgruppa har ønskt å vere nøkterne og moderate i sine antakelsar, men
eg vil understreke at det er nødvendig å ha ei realistisk haldningar til kor lett eller vanskeleg det vil
vere å balansere dei pedagogiske omsyna, som nødvendigvis vil vere blant dei viktigaste for ein
undervisningsklinikk, opp mot det økonomisk motiverte effektivitetspresset som gjer seg
gjeldande i organisasjonar innanfor spesialisthelsetenesta. Det er vanskeleg å førestille seg korleis
ein kan kombinere desse omsyna på ein god måte i ein ekstern modell. Gitt at det er mogleg å
organisere klinikken internt ved PSI, framstår dette som eit tungtvegande argument for å velje
denne løysinga, som eg meiner bør få ein meir framtredande plass i rapporten og den vidare
behandlinga av saka.
3. Ved å samle undervisningsklinikkane ved PSI sikrar ein at det faglege miljøet sjølv kan velje
behandlingsformer og pedagogiske format, kommunisere effektivt internt, setje i verk nye tiltak
og retningslinjer, og integrere behandlingstilnærmingar, alt utan å måtte kompromisse med dei
ønska ein ekstern organisasjon måtte ha for føretrekkje og diktere behandlingsformer,
pasientinntak eller undervisningsformer etter eigne behov. Ein ekstern modell tilfører ein så stor
grad av organisatorisk kompleksitet til det som i utgangspunktet er ein kompleks og krevjande
undervisnings- og behandlingssituasjon at det etter mitt syn vil vere vanskeleg å forsvare så lenge
det ikkje finst tungtvegande grunnar til at det ikkje er mogleg å oppretthalde intern klinikkdrift.
Her er det også verdt å understreke at alle relevante fagmiljø, inkludert dei tilsvarande miljøa ved
dei andre universiteta som utdannar psykologar og Norsk Psykologforening, tilrår intern
klinikkdrift.
Høringssvar fra student:
Å lære seg å bruke seg selv som et verktøy i terapirommet, er en essensiell del av (ut)dannelsen til
psykologer. Det gjøres best på instituttets egne interne klinikker, ikke i spesialhelsetjenesten, hvor
læringsutbyttet er mye mer usikkert. Why change a winning team? -Ja! Til å beholde klinikkene på
PSI.
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Kommentarer til den økonomiske vurderingen i kapittel 10
Fra administrasjonsleder Birgitte Bøgh-Olsen og økonomirådgiver Fredrik Olsbu
Som administrativt ansatte blander vi oss ikke inn i hvilken av de to løsningene som er den beste.
Men vi har fagansvaret for økonomi ved instituttet og fakultetet, og vil komme med en kort
tilbakemelding på de økonomiske vurderingene som er gjort i rapporten.
Etter vårt skjønn er den økonomiske fremstillingen som er gjort i kapittel 10 en veldig forenklet
analyse der man kun tar for seg de største og mest kjente kostnadene knyttet til klinikkdriften.
Intern organisering
Verken tabellen eller teksten i kapittel 10 tar høyde for en rekke indirekte kostnader som er
knyttet til klinikkdriften, slik som arealkostnader knyttet til kontorer for ansatte, opprettelse av et
internt kvalitetssystem ved UiO, USITs rolle ved innføring og drift av en internklinikk, bruk av
administrasjon (ledelse, HR osv) ved PSI og SV-fakultetet, verdisetting av risiko knyttet til en intern
organisering mm.
Den reelle kostnaden for UiO ved en intern organisering er derfor betydelig høyere enn det som
er beskrevet i tabellen.
Ekstern organisering
Tilsvarende er analysen av kostnader knyttet til en ekstern organisering ikke basert på noe
«tilbud» fra et eller flere helseforetak. Det må derfor kunne antas at de kostnadene som er
beskrevet vil avvike betydelig fra det som vil bli realiteten ved en ekstern organisering.
Kommentarer til tabellen i kapittel 10
I vedlegget har vi kommet med noen kommentarer og vurderinger knyttet til tabellen. Disse
vurderingene kan oppsummeres slik:
- Personalkostnadene knyttet til klinikk- og seksjonsledere er for lav i den interne
organiseringen. Hvordan dette vil være ved en ekstern organisering er ukjent.
- Beordringslinje: Dette er PSIs finansiering av 10 fast ansatte ved PSI som får en bistilling
ved et helseforetak, slik at de til sammen har 110 % eller 120 % stilling. Da må man også
kunne forvente at arbeidsinnsatsen økes tilsvarende. Etter våre vurderinger vil det da
være mulig å redusere kostnadene i linje 8 (innleide veiledere) tilsvarende. Behovet for
eksterne veiledere vil bli mindre når våre egne ansatte øker sin stillingsprosent.
- Den økonomiske oversikten har ikke tatt høyde for innkjøp av datautstyr og annet
nødvendig utstyr til elektronisk journal.
- Det er heller ikke tatt høyde for it-støtte til drift av elektronisk journal ved UiO, eller
driftsstøtte ved en eventuell ekstern organisering.
- Husleiekostnaden ved UiO er for tiden 2952 kroner per kvadratmeter.
Intern
Ekstern
Kommentarer
Pris
Ved intern organisering er
820 000 kr i ltr 75.
Klinikk- og
det lagt opp til 0,5
820 000
600 000
Seksjonsledere har ofte
seksjonsledere
klinikkleder + 4 x 0,1
høyere enn dette også
seksjonsledere
Greit, men hvis
stillingen innebærer
Administrativ
1 årsverk administrativ
mer avanserte
700 000
350 000
koordinator
stilling
arbeidsoppgaver blir
det for 800 000 kr for
denne
Backupløsninge
r for klinikkleder
100 000
og adm-leder
ved fravær
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Beordingslinje

Innleide
veiledere (20 I
mindre
stillinger)
Veiledere ansatt
ved PSI
PC til arbeid på
journal, 15 stk
Bypasskort til
journalsystem
It-støtte til
journaldrift, 25
% stilling
Teknisk drift
Journalsystem

Dette er PSIs finansiering av
10 fast ansatte ved PSI som
får en bistilling ved et
helseforetak, slik at de til
sammen har 110 % eller
120 % stilling. Da må man
også kunne forvente at
arbeidsinnsatsen økes
850 000
tilsvarende. Etter våre
vurderinger vil det da være
mulig å redusere
kostnadene i linje 8
tilsvarende. Behovet for
eksterne veiledere vil bli
mindre når våre egne
ansatte jobber mer.

-

I dag tilsvarer dette
timelønnsbudsjettet til PSI
2 600 000 1 300 000
for praktikum. Se for øvrig
kommentar på linjen over.
5 875 576 5 875 576

Totalt

Kostnader ved ekstern
organisering kan
reduseres siden våre
egne ansatte jobber
110%

Hvor mange? Er vel samme
ok
beløp da uansett

50 000
100 000

100 000 kr for kort + etc??

200 000
350 000

Driftstøtte
ekstern klinikk
Husleie (350
kvadratmeter)

Kan ikke disse benyttes
til veiledning i den
eksterne klinikken? Vil
redusere behovet for
eksterne veiledere. I
praksis så jobber de
110-120%.

700 000

Masse mindre
ekstrakostnader

Det må antas at vi ved en
300 000 ekstern løsning også må
bidra med noe på IT-siden
Husleie for PSI er 2 952 kr
per kvadratmeter, ukjent
700 000
hva den vil bli ved en
ekstern organisering

11 495 576 9 975 576
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Lenke til Psykologisk institutts nettsider om klinikk og praksis ved instituttet:

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html
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1. Innledning – bakgrunn
Hensikten med dette rundskrivet er å tydeliggjøre for utdanningsinstitusjonene de mest
sentrale delene av regelverket som vil gjelde dersom de samtidig yter helse- og
omsorgstjenester som en integrert del av utdanningen.
Den senere tid har det vært oppmerksomhet knyttet til stengingen av de såkalte
"internklinikkene" ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 10. oktober 2017 1. Ved
internklinikkene har psykologistudenter under veiledning ytt helse- og omsorgstjenester til
pasienter. Veiledningsansvaret har blitt ivaretatt enten av instituttets egne ansatte eller av
helsepersonell som har inngått avtale med instituttet om slik veilederrolle. Tilbudet har hatt et
dobbelt formål. For det første å yte helse- og omsorgstjenester til pasientene. For det andre
at studentene gjennom slik praksis skal få opplæring i å anvende teoretiske kunnskaper i
praksis, samt tilegne seg kunnskap om og erfaring i pasient-behandlersituasjonen.
Internklinikkene ble gjenåpnet 6. november 2017.
I den etterfølgende debatten omkring stengingen fremkom det ulike juridiske vurderinger i
spørsmålet om hvilket regelverk som kommer til anvendelse for denne type virksomhet, og
også diskusjon om virksomheten ved internklinikkene kan sies å ha vært i strid med slikt
regelverk. 23 Departementet har også mottatt henvendelser fra andre utdanningsinstitusjoner
med spørsmål om hvordan regelverket er å forstå.
I rundskrivets punkt 2 redegjør departementet kort for ulike situasjoner hvor
utdanningsinstitusjoner kan yte helse- og omsorgstjenester som ledd i utdanning av
studenter. I punkt 3 redegjøres det for tjenestelovgivningens regulering på virksomhetsnivå,
mens punkt 4 redegjør for lov- og forskriftsverk som primært retter seg mot den enkelte
student/veileders virksomhet som skjer i forbindelse med utdanningen. Sistnevnte
redegjørelse omhandler i all hovedsak helsepersonelloven og pasient- og
brukerettighetsloven. I punkt 5 er det redegjort for regelverket knyttet til politiattest, mens
forsikringsplikt og forholdet til pasientskadeloven omtales i punkt 6.
Hensikten med dette rundskrivet er ikke å ta stilling til de konkrete problemstillinger som har
vært reist i kjølvannet av saken ved Psykologisk institutt. Departementet foretar derfor ikke
noen vurdering av hvorvidt internklinikkene har vært organisert og drevet i samsvar med
gjeldende regelverk.

1 Begrunnelsen for beslutningen var usikkerhet knyttet til om driften fullt ut var i samsvar med relevant lov- og
forskriftsverk for slik virksomhet. Det ble også vist til pasienter og studenters krav til helse og sikkerhet,
herunder at studenter skal ha behandlet pasienter alene på kveldstid.
2 Universitetet bestilte en juridisk betenkning fra Kluge Advokatfirma AS som skulle vurdere hvorvidt
klinikkvirksomheten ved Psykologisk institutt hadde vært i samsvar med gjelde lov- og forskriftsverk. Slik
betenkning ble avgitt 17. oktober 2017 og konkluderte med avvik og mulige avvik fra en rekke lov- og
forskriftsbestemmelser. Universitetet i Oslo har redegjort for saken overfor Statens helsetilsyn for vurdering av
eventuell tilsynsmessig oppfølging. Foreløpig foreligger ingen vurdering fra tilsynsmyndighetene i sakens
anledning.
3 Saken har også vært til vurdering hos universitetets Enhet for intern revisjon som i rapport av 23. oktober 2017
blant annet uttaler at "(H)elhetlig styring og kontroll ved virksomheten har ikke vært tilfredsstillende. Det er
betydelige svakheter i internkontrollrutiner og etterlevelse av lover og regler."
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2. Generelt om utdanningsinstitusjonenes ytelse av helse- og omsorgstjenester som ledd i
utdanning av studenter
Den videre redegjørelse vil i all hovedsak rette seg mot helse- og omsorgsfaglige
utdanninger som tilbys ved landets universiteter og høyskoler. Slik virksomhet reguleres av
universitets- og høyskoleloven 4. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at redegjørelsen i all
hovedsak vil være relevant også overfor helse- og omsorgsfaglige utdanninger som tilbys
etter opplæringslova 5 eller fagskoleloven 6.
Universitets- og høyskoleloven har blant annet som formål å legge til rette for at universiteter
og høyskoler tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, jf. loven § 1-1. Faglig frihet
står sentralt ved utdanningsinstitusjonene, jf. loven § 1-5 første ledd hvor det fremgår at
"(U)niversiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et
ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder
et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige,
kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper." Utover dette har universiteter og høyskoler
ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor de rammer som er
fastsatt i eller i medhold av lov. Av bestemmelsens fjerde ledd fremgår at den som gir
undervisning "har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de
rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov."
Utdanningsinstitusjonenes faglige fullmakter er regulert i loven § 3-3. Av tredje ledd fremgår
at "(S)tyret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser
om obligatorisk kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer." Med hjemmel i loven § 32 har departementet fastsatt rammeplaner for en rekke utdanninger. I utdanninger der det er
fastsatt rammeplaner vil disse regulere det faglige innholdet. Det er fastsatt ny felles
rammeplan for alle de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene som gjelder fra 2020 og det
utvikles nå retningslinjer for hver enkelt utdanning.
I tråd med ovenstående er det for en rekke helse- og omsorgsfaglige utdanninger fastsatt at
utdanningen skal bestå av både teoretisk og praktisk opplæring. Praktisk opplæring står
sentralt ved utdanning av blant annet leger, tannleger, tannpleiere, psykologer, sykepleiere
og fysioterapeuter. Omfanget og fordelingen av henholdsvis teoretisk og praktisk opplæring
vil variere fra utdanning til utdanning, og vil for en og samme utdanning også kunne variere
mellom ulike universiteter og høgskoler. Hvordan den enkelte utdanningsinstitusjon velger å
organisere den praktiske opplæringen vil også variere. Det vil kunne ligge føringer og
minimumskrav i internasjonalt og nasjonalt regelverk.
Ofte vil den praktisk opplæringen skje både internt ved utdanningsstedet og eksternt ved at
studenten gjennomfører praksisperioder i løpet av studiet ved den kommunale helse- og
omsorgstjenesten 7, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten 8 eller spesialisthelsetjenesten 9,
eller hos privatpraktiserende helsepersonell som i henhold til avtale yter tjenester på vegne
4

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
6 Lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
7 Tjenesten er særlig regulert ved lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse- og omsorgstjenesteloven)
8 Tjenesten er særlig regulert ved lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)
9 Tjenesten er særlig regulert ved lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
(spesialisthelsetjenesteloven) og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
5

Side 4

V-sak 8 - side 70 av 98

av de nevnte. Ved slik praktisk opplæring/praksis, vil studentene i varierende grad tilby
helse- og omsorgstjenester til pasienter. Når det gjelder såkalte internklikker som enkelte
utdanningsinstitusjoner har opprettet, vil tjenestetilbudet kunne variere fra tjenester av
utpreget lavterskelkarakter til tjenester som ellers tilbys i den ordinære helse- og
omsorgstjenesten.
Hensikten med dette rundskrivet er som nevnt å tydeliggjøre hvilket regelverk som vil gjelde
for universiteter og høyskoler når studenter som ledd i utdanningen tilbyr helse- og
omsorgstjenester til pasienter, herunder om spesialisthelsetjenesteloven kommer til
anvendelse eller ikke. Dersom spesialisthelsetjenesteloven kommer til anvendelse vil dette
først og fremst ha betydning for universitetet eller høyskolen som institusjon, men i noen
grad også for den enkelte student/veileder som yter helse- og omsorgstjenester. Den enkelte
student/veileder vil imidlertid uavhengig av dette være underlagt lovverk som direkte eller
indirekte regulerer yrkesutøvelsen som sådan. Typiske eksempler på dette er
helsepersonelloven 10 og pasient- og brukerettighetsloven 11.
Dersom studenter/veiledere tilbyr helse- og omsorgstjenester til pasienter som en integrert
del av utdanningen, er utgangspunktet at relevant helse- og omsorgstjenestelovgivning vil
komme til anvendelse. Plikten til å påse at regelverket etterleves vil for det første være et
ansvar for den virksomhet som er ansvarlig for de helse- og omsorgstjenester som studenten
tilbyr i sin praksis, altså utdanningsinstitusjonen. Dernest vil den enkelte student/veileder
som nevnt ha et personlig ansvar for å påse at de helse- og omsorgstjenester han eller hun
tilbyr er i tråd med regelverket. Departementet vil i det videre redegjøre nærmere for både
virksomhetsansvaret og det personlige ansvaret.
For spørsmålet om hvilket lovverk som gjelder for ulike former for praktisk opplæring vil det
ha betydning hvor den praktiske opplæringen faktisk skjer og i hvilken regi. Det kan i denne
sammenheng grovt sett opereres med to hovedkategorier. Den første hovedkategorien
gjelder praktisk opplæring som er en del av utdanningen, men som faktisk og formelt skjer
utenfor utdanningsinstitusjonens lokaler og ansvar. Dette vil typisk gjelde der hvor studenter
gjennomfører praksis innenfor spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale
tannhelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den andre
hovedkategorien gjelder praktisk opplæring som er en del av utdanningen, men som faktisk
og formelt skjer ved utdanningsinstitusjonen og innenfor institusjonens ansvar. Slik praktisk
opplæring vil også kunne innebære at studenter under veiledning tilbyr ytelse av helse- og
omsorgstjenester til pasienter. Eksempel på dette er organiseringen av de såkalte
"internklinikkene" ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

3. Tjenestelovgivningens anvendelse for utdanningsinstitusjoner og praksissteder –
regulering på virksomhetsnivå
3.1 Innledning
I det videre redegjøres det for regelverk som på virksomhetsnivå regulerer ytelse av helseog omsorgstjenester. Dette regelverket vil på nærmere vilkår være relevant for
utdanningsinstitusjonen, praksisstedet, studenten eller veilederen. Når det gjelder det
10
11

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
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personlige eller individuelle ansvaret for særlig studenter og veiledere vises det til
gjennomgangen i punkt 4.

3.2 Spesialisthelsetjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven gjelder som utgangspunkt for "spesialisthelsetjenester som
tilbys eller ytes i riket av staten eller private", jf. loven § 1-2 første ledd. 12 Med hjemmel i
bestemmelsens andre ledd kan departementet ved forskrift eller i det enkelte tilfelle
bestemme hva som er spesialisthelsetjeneste. Departementet har ikke benyttet denne
adgangen.
Lovens virkeområde er således bestemt ut fra hva slags tjenester som tilbys eller ytes. I
forarbeidene 13 uttales det om dette blant annet:
"Begrepet spesialisthelsetjenester er således viktig ved fastleggelsen av lovens saklige
virkeområde. Begrepet svarer ikke til et presist medisinsk begrep og er vanskelig å definere.
Spesialisthelsetjeneste er en samlebetegnelse på den type helsetjenester man har funnet
det hensiktsmessig ikke å legge ansvaret for på det kommunale nivå. Hva som er
hensiktsmessig i denne sammenhengen vil nødvendigvis forandre seg over tid både på
grunn av den medisinske utvikling og endring i organisering av helsetjenestene.
I praksis er innholdet av begrepet spesialisthelsetjeneste noe klarere enn det begrepet gir
inntrykk av. Oppgaver har i årenes løp blitt definert som enten spesialisthelsetjeneste eller
primærhelsetjeneste og begrepet må derfor ses i sammenheng med den faktiske
oppgavefordeling mellom nivåene. Av lovens øvrige paragrafer fremgår dessuten en rekke
oppgaver som vil bidra til å klargjøre hva som er spesialisthelsetjeneste."
Videre uttales det i forarbeidene 14:
"Begrepet spesialisthelsetjeneste er en samlebetegnelse på de tjenester som
fylkeskommunen plikter å sørge for at befolkningen tilbys. Begrepet "spesialisthelsetjeneste"
omfatter i utgangspunktet alt som har med behandlingen av syke å gjøre og som krever
kompetanse fra spesialister."
Det er ikke et absolutt krav etter spesialisthelsetjenesteloven at en tjenesteyter må være
tilknyttet et regionalt helseforetak gjennom avtale for å være omfattet av
spesialisthelsetjenesteloven. Det understrekes imidlertid at spesialisthelsetjeneste i all
hovedsak ytes enten av de regionale helseforetakene selv (gjennom de helseforetak som de
eier) eller av andre tjenesteytere som har inngått avtale med regionalt helseforetak om å yte
spesialisthelsetjenester på vegne av det regionale helseforetaket, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a sjette ledd.
Spesialisthelsetjenesteloven gjelder slik sett både private og offentlige tjenesteutøvere og
kommer til anvendelse også for private tjenesteutøvere som ikke har avtale med de
12 Se nedenfor under punkt 3.3 hvor det redegjøres for helse- og omsorgstjenestelovens
virkeområdebestemmelse. Som det vil fremgå er denne utformet på en annen måte.
13 Ot prp nr 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m m, side 119, venstre spalte.
14 Ot prp nr 10 (1998-99), side 120, høyre spalte.
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regionale helseforetakene. Avgjørende for om loven får anvendelse vil være om de tjenester
som tilbys eller ytes er å anse for spesialisthelsetjenester. Lovens virkeområde er derfor
definert gjennom tjenester som ytes, og ikke etter hvordan tjenesten er organisert eller
finansiert. I forlengelsen av dette vil departementet imidlertid vise til at loven for en stor del
inneholder bestemmelser som regulerer statens ansvar for spesialisthelsetjenester, herunder
hvilke spesialisthelsetjenester de regionale helseforetakene skal sørge for, jf. for eksempel
loven § 2-1 og § 2-1a. Som nevnt kan staten yte slike tjenester selv eller inngå avtale med
private om å yte tjenestene, jf. loven § 2-1a sjette ledd. Loven består i tillegg av en rekke
enkeltbestemmelser som utelukkende retter seg mot "de regionale helseforetakene",
"helseforetakene" eller "helseinstitusjon som omfattes av denne loven". I praksis vil derfor
loven i hovedsak være relevant for spesialisthelsetjeneste som staten er ansvarlig for å tilby
eller yte gjennom de regionale helseforetakene eller private tjenesteyter som er tilknyttet et
regionalt helseforetak gjennom avtale.
Under henvisning til ovenstående vil det derfor være slik at dersom studenter gjennomfører
praktisk opplæring som er en del av utdanningen, og dette skjer innenfor den offentlige
spesialisthelsetjenesten eller hos noen som har avtale om å tilby eller yte
spesialisthelsetjenester på vegne av det offentlige, så vil spesialisthelsetjenesteloven gjelde
for studentenes virksomhet.
Tilsvarende vil spesialisthelsetjenesteloven komme til anvendelse overfor en
utdanningsinstitusjon dersom denne gjennom sine ansatte og/eller studenter, i henhold til
avtale med den offentlige spesialisthelsetjenesten, tilbyr eller yter spesialisthelsetjenester på
vegne av det offentlige.
Spesialisthelsetjenesteloven vil også kunne komme til anvendelse overfor en
utdanningsinstitusjon dersom denne gjennom sine ansatte og/eller studenter, men uten
avtale med den offentlige spesialisthelsetjenesten, tilbyr eller yter helse- og omsorgstjenester
som etter sin art er å anse for spesialisthelsetjenester i henhold til loven.
For ordens skyld vil departementet understreke at dersom helsepersonell med
spesialistkompetanse yter konkrete helse- og omsorgstjenester til en pasient, så vil ikke
dette automatisk bli å anse for spesialisthelsetjenester. Dette vil bero på hvilken tjeneste som
faktisk ytes. En psykologspesialist som er ansatt i en kommune for å arbeide i
skolehelsetjenesten vil som hovedregel yte kommunale helse- og omsorgstjenester omfattet
av helse- og omsorgstjenesteloven, jf. denne loven § 3-2 første ledd nummer 1 bokstav a).
Motsatt vil det være slik at dersom en psykolog uten spesialistkompetanse arbeider i
spesialisthelsetjenesten så vil de tjenester han eller hun yter som hovedregel likevel være å
anse for spesialisthelsetjenester.
Flere private sykehus tilbyr eller yter i all hovedsak spesialisthelsetjenester i henhold til avtale
med ett eller flere regionale helseforetak. Den del av sykehusets virksomhet som omfattes av
avtale med regionalt helseforetak vil være å anse for spesialisthelsetjenester i henhold til
spesialisthelsetjenesteloven. Såfremt avtalen med regionalt helseforetak ikke er til hinder for
det, vil sykehuset også kunne inngå avtale med andre aktører om ytelse av helsetjenester
som ikke nødvendigvis trenger å være spesialisthelsetjenester. Eksempel på dette kan være
avtale om å sørge for generell veiledning til eller opplæring av studenter som skal yte
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pasientbehandling som ledd i utdanningen. Departementet presiserer for ordens skyld at vi
ikke har foretatt noen vurdering av om avtalene med regionalt helseforetak, herunder de
finansieringsordninger som ligger til grunn for slik avtale, faktisk vil åpne for inngåelse av
denne type "tilleggsavtaler". Dette må avklares av partene før det eventuelt inngås avtale.

3.3 Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder som utgangspunkt for "helse- og omsorgstjenester
som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når
ikke annet følger av loven her", jf. loven § 1-2 første ledd.
Lovens virkeområde bestemmes altså som hovedregel av om tjenestene ytes av kommunen
eller noen som har en organisatorisk tilknytning til kommunen. Dette avviker noe fra
spesialisthelsetjenestelovens virkeområderegulering som i utgangspunktet krever at det
gjøres en konkret vurdering av om aktuelle helsetjenester er av en slik art at det forutsetter
tilgang til spesialisert kunnskap og ressurser, og som det ut fra faglige og økonomiske
hensyn er hensiktsmessig å ha et samlet ansvar for i spesialisthelsetjenesten, jf. ovenfor
under punkt 3.2.
Departementet viser også til at helse- og omsorgstjenesteloven inneholder en negativ
avgrensning av det saklige området for kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester,
jf. loven § 3-1 fjerde ledd hvor det fremgår at kommunens helse- og omsorgstjeneste bare
omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller
fylkeskommune.
Under henvisning til ovenstående vil det derfor være slik at dersom studenter gjennomfører
praktisk opplæring som er en del av utdanningen, og dette skjer innenfor den kommunale
helse- og omsorgstjenesten eller hos private som har avtale med kommunen om å tilby eller
yte kommunale helse- og omsorgstjenester, så vil helse- og omsorgstjenesteloven gjelde for
studentenes virksomhet.
Tilsvarende vil helse- og omsorgstjenesteloven komme til anvendelse overfor en
utdanningsinstitusjon dersom denne gjennom sine ansatte og/eller studenter, i henhold til
avtale med en kommune, tilbyr eller yter kommunale helse- og omsorgstjenester på vegne
av kommunen.
Dersom en utdanningsinstitusjon tilbyr eller yter tjenester som samsvarer med tjenester som
ellers ytes innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men uten at det foreligger
en avtale med en kommune om å yte denne type tjeneste på vegne av kommunen, vil helseog omsorgstjenesteloven ikke komme til anvendelse overfor utdanningsinstitusjonen. Den
enkelte student/veileder vil imidlertid uavhengig av dette være underlagt lovverk som direkte
eller indirekte regulerer yrkesutøvelsen som sådan. Typiske eksempler på dette er
helsepersonelloven og pasient- og brukerettighetsloven.

3.4 Tannhelsetjenesteloven
Tannhelsetjenesteloven omhandler fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester. Loven
har ingen egen virkeområdebestemmelse. Det fremgår flere steder i loven at den gjelder for
"tannhelsetjenester" som hører under "Den offentlige tannhelsetjenesten" og
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"fylkeskommunen". Begrepet "tannhelsetjenester" omfatter både tannhelsetjenester utført av
tannpleiere, allmenntannleger og tannlegespesialister, jf. også begrepet "spesialisttjenester" i
lovens § 1-1.
Tannhelsetjenesteloven gjelder også for privatpraktiserende tannleger som utfører
behandling etter avtale med fylkeskommunen. Loven gjelder imidlertid ikke direkte for private
tannleger som ikke har slik avtale. Tannhelsetjenesteloven omhandler kun det offentliges
ansvar for tannhelsetjenester og privatpraktiserende tannleger uten avtale kan ikke pålegges
forpliktelser etter loven. Privatpraktiserende tannleger vil bare bli berørt i den grad
fylkeskommunen inngår avtale med dem om ytelse av tjenester på vegne av
fylkeskommunen. Loven regulerer heller ikke forholdet til annet privat tannhelsepersonell enn
tannleger, som for eksempel tannpleiere.
Under henvisning til ovenstående vil det derfor være slik at dersom studenter gjennomfører
praktisk opplæring som er en del av utdanningen, og dette skjer innenfor den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller hos private som har avtale med fylkeskommunen
om å tilby eller yte tannhelsetjenester, så vil tannhelsetjenesteloven gjelde for studentenes
virksomhet. Som følge av at tannhelsetjenesteloven gjelder både allmenntannhelsetjenester
og spesialisttannhelsetjenester, blir det i denne sammenheng mindre relevant å definere et
skarpt skille mellom disse.
Tilsvarende vil tannhelsetjenesteloven komme til anvendelse overfor en
utdanningsinstitusjon dersom denne gjennom sine ansatte og/eller studenter, i henhold til
avtale med en fylkeskommune, tilbyr eller yter tannhelsetjenester på vegne av
fylkeskommunen.

3.5 Styringssystem – internkontroll – tilsyn
Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for
virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jf. § 3 i lov 30. mars 1984
nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) 15. Plikt til å
sørge for internkontroll følger også av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd, helseog omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og tannhelsetjenesteloven § 1-3a.
Krav til internkontroll utdypes i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten 16. Av forskriften § 3 fremgår at den som har "det overordnede ansvaret for
virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av
virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i virksomheten
medvirker til dette." Begrepet "styringssystem for helse- og omsorgstjenesten" defineres i
forskriften § 4 som "den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens
aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen." Hva som ligger i at virksomhetens
15

For ordens skyld viser departementet til at det nylig er fremmet forslag til ny helsetilsynslov som i stor grad
viderefører någjeldende lov, jf. Prop. 150 L (2016–2017) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
mv. (helsetilsynsloven). Lovproposisjonen ble ferdigbehandlet av Stortinget 11. desember 2017, men loven er
foreløpig ikke satt i kraft.
16 Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
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aktiviteter skal "planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres" utdypes nærmere i
forskriften §§ 6-9.
Departementet legger til grunn at i den grad utdanningsinstitusjoner etablerer "internklinikker"
eller "studentklinikker" hvor studenter eller ansatte yter helse- og omsorgstjenester til
pasienter som ledd i utdanningen, vil helsetilsynslovens krav om å etablere
internkontrollsystem gjelde. Av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten fremgår det som nevnt av § 3 at internkontrollplikten påhviler den som har
"det overordnede ansvaret for virksomheten".
Styringssystemet for virksomheten skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter
og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig, jf. forskriften § 5 første ledd. Av
bestemmelsens andre og tredje ledd fremgår at virksomheten til enhver tid skal ha oppdatert
og tilgjengelig dokumentasjon som viser hvordan forskriftens plikter etterleves. Graden av
dokumentasjon vil avhenge av hva som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse.
Litt avhengig av hvordan de ulike utdanninginstitusjoner er organisert legger departementet
til grunn at plikten til å etablere internkontrollsystem som hovedregel må sies å ligge hos
universitets- eller høgskoleledelsen, og ikke hos det enkelte fakultet, institutt eller fagområde.
Universitets- og høgskoleledelsen vil tilsvarende ha ansvar for at styringssystemet til enhver
tid er tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og at
dokumentasjon som viser hvordan forskriftens plikter etterleves er oppdatert og tilgjengelig til
enhver tid.
At forskriftens plikter påhviler den med overordnet ansvar for virksomheten er ikke til hinder
for at gjennomføringen av forskriftens krav kan delegeres. Det er heller ikke til hinder for at
arbeidet med å konkretisere og dokumentere internkontrollsystemets innhold og utforming
delegeres. Dette endrer imidlertid ikke det forhold at den overordnede plikten for
internkontrollsystemet som hovedregel må sies å ligge hos universitets- eller
høgskoleledelsen. Det er også grunn til å understreke at ansatte og studenter i sitt arbeid må
etterleve de krav som følger av relevant lov- og forskriftsverk, uavhengig av det
internkontrollsystem som er etablert. Sagt på en annen måte vil etablering av
internkontrollsystem ikke frita den enkeltes personlige ansvar for å drive sin virksomhet i
samsvar med de krav som følger av relevant lov- og forskriftsverk.
Av helsetilsynsloven § 1 fremgår at Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal føre faglig
tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet, jf. også loven § 2. Slikt tilsyn vil rette seg mot
både virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester (herunder utdanningsinstitusjoner
dersom de tilbyr helse- og omsorgstjenester til pasienter som en del av studentenes
utdanning) og personell som yter helse- og omsorgstjenester (herunder studenter og
veiledere som ved en utdanningsinstitusjon tilbyr helse- og omsorgstjenester til pasienter).

Side 10

V-sak 8 - side 76 av 98

3.6 Pasientjournalloven og personopplysningsloven mv.
Pasientjournalloven 17 regulerer behandling av helseopplysninger generelt. Av loven § 3
fremgår at loven gjelder all behandling av helseopplysninger som er nødvendig for å yte,
administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til enkeltpersoner. I loven § 2 bokstav d) er
behandlingsrettet helseregister definert som "pasientjournal- og informasjonssystem eller
annet register, fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er lagret systematisk slik at
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller
administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner".
Av loven § 6 første ledd fremgår at behandlingsrettede helseregistre må ha hjemmel i lov.
Ved behandling av helseopplysninger som skjer med hjemmel i pasientjournalloven vil det
ikke være nødvendig med konsesjon etter personopplysningsloven 18 § 33.
Av bestemmelsens andre ledd følger at helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre
bare kan behandles "når det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for administrasjon,
internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen".
Behandlingsrettede helseregistre skal understøtte pasientforløp i klinisk praksis og være lett
å bruke og å finne frem i, jf. loven § 7 første ledd. Av andre ledd følger at behandlingsrettede
helseregistre skal være utformet og organisert slik at krav fastsatt i eller i medhold av lov kan
oppfylles. Bestemmelsen lister deretter opp relevante eksempler på slike regler, herunder
regelverk om taushetsplikt, rett til informasjon og innsyn, og informasjonssikkerhet og
internkontroll. Virksomheter som yter helsehjelp skal i henhold til loven § 8 sørge for å ha
behandlingsrettede helseregistre for gjennomføring av helsepersonells dokumentasjonsplikt
som følger av helsepersonelloven § 39.
Av loven § 22 følger at den databehandlingsansvarlige og databehandleren gjennom
planlagte og systematiske tiltak skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med
hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger.
Regler om internkontroll er inntatt i § 23 hvor det blant annet fremgår at den
databehandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak
som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven. Tiltakene skal
dokumenteres og slik dokumentasjon skal være tilgjengelig.
Departementet viser også til forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten som skal bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter
helsehjelp bruker IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling, jf.
forskriften § 1. Av forskriften § 3 fremgår blant annet at behandlingsrettede helseregistre som
klar hovedregel skal føres elektronisk.
Ved behandling av helseopplysninger som faller utenfor pasientjournallovens saklige
virkeområde, altså behandling som ikke er nødvendig for å yte, administrere eller
kvalitetssikre helsehjelp til enkeltpersoner, må det vurderes i hvilken grad annet regelverk vil
komme til anvendelse. Dersom helseopplysninger for eksempel skal brukes til
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Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).
Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
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undervisningsformål eller forskningsformål må slik bruk skje i samsvar med de regler som
følger av personopplysningsloven, helseregisterloven 19 og/eller helseforskningsloven 20.
Departementet redegjør ikke nærmere for dette regelverket.

4. Regulering på individnivå – særlig om helsepersonelloven og pasient- og
brukerrettighetsloven
4.1 Innledning
Av helsepersonelloven § 2 første ledd fremgår at loven gjelder for "helsepersonell og
virksomheter som yter helsehjelp". Definisjonen av "helsepersonell" følger av loven § 3. Av
bestemmelsens første ledd nummer 1 fremgår at helsepersonell for det første er personell
med autorisasjon eller lisens etter loven §§ 48 a og 49. Av første ledds nummer 3 fremgår
videre at helsepersonell i henhold til loven også er "elever og studenter som i forbindelse
med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd." Begrepet "helsehjelp"
er i bestemmelsens tredje ledd definert som "enhver handling som har forebyggende,
diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og
som utføres av helsepersonell."
Helsepersonelloven vil dermed komme til anvendelse på studenter som i forbindelse med
utdanning gjennomfører praktisk opplæring som innebærer ytelse av helse- og
omsorgstjenester. Dette gjelder både praktisk opplæring som skjer ved
utdanningsinstitusjonens egne internklinikker og ved andre institusjoner eller virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester.
Helsepersonelloven vil som nevnt også gjelde for virksomheter, samtidig som
hovedmengden av plikter og rettigheter her vil fremgå av tjenestelovgivningen. På
virksomhetsnivå er med andre ord helsepersonelloven mindre sentral og den videre
redegjørelse vil i all hovedsak redegjøre for lovens betydning på individnivå. Departementet
vil imidlertid understreke den virksomhetsplikt som følger av helsepersonelloven § 16 hvor
det av første ledd fremgår at "(V)irksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal
organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter."

4.2 Forsvarlighet
Det fremgår av helsepersonelloven § 4 første ledd at helsepersonell skal utføre sitt arbeid "i
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig."
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det konkrete innholdet i forsvarlighetskravet kan
bare fastsettes i det enkelte tilfellet vurdert på bakgrunn av de foreliggende omstendigheter,
for eksempel gjennom tilsynsmyndighetenes virksomhet eller domstolsavgjørelser.
Forsvarlighetskravet er knyttet til hva som kan forventes på bakgrunn av det enkelte
personells kvalifikasjoner og bakgrunn. Innholdet i normen vil blant annet være avhengig av
den enkeltes faglige tilhørighet, formelle og reelle kvalifikasjoner, variasjoner i personlig
erfaring og kompetanse.

19
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Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
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Krav til forsvarlighet innebærer at helsepersonellet må respektere begrensninger i egen
kompetanse. Av bestemmelsens andre ledd fremgår uttrykkelig at helsepersonell skal
innhente bistand eller henvise pasienten videre der dette er nødvendig og mulig.
Forsvarlighetskravet omfatter personellets atferd i tjenesten i sin alminnelighet. Det er derfor
ikke bare en teknisk-faglig standard, men også en etisk standard. Personellet plikter blant
annet å oppføre seg hensynsfullt og ordentlig overfor pasientene. Kravet til forsvarlighet
skjerpes ved forsøksvirksomhet og bruk av utradisjonelle metoder.
Det følger av forsvarlighetskravet at personellet har en plikt til å innhente nødvendig
informasjon om pasienten før helsehjelp gis. Det må innhentes tilstrekkelig informasjon til at
beslutning om og gjennomføring av hjelp etter loven kan gjøres forsvarlig. All hjelp etter
loven forutsetter i utgangspunktet samtykke, se nedenfor under punkt 4.8 om pasient- og
brukerrettighetsloven, og da spesielt om lovens kapittel 4.
Forsvarlighetskravet har en dobbelt funksjon. Det er en rettesnor for personell og tjenester
og viser til normer som beskriver hvordan helsehjelpen bør være. Disse normene utgjør
kjernen i forsvarlighetskravet og kan betegnes som god praksis. Samtidig danner normene
utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det vil si de konkrete
vurderingene av hvor store avvik fra god praksis som kan aksepteres før avviket medfører at
helsehjelpen blir uforsvarlig.
Mellom god praksis, og forsvarlighetskravets nedre grense, vil det være rom for at
helsepersonellet kan utvise helsefaglig skjønn. Det følger imidlertid uansett av
forsvarlighetskravet at helsehjelpen må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i
tilstrekkelig omfang.
Forsvarlighetskravet gjelder ved alle former for ytelse av helsehjelp, både ved undersøkelse,
diagnostisering, behandling og oppfølging. Kravet om forsvarlighet er som nevnt en rettslig
standard. Det innebærer at innholdet bestemmes av normer utenfor helsepersonelloven.
Forsvarlighetskravet for helsepersonell er forankret i anerkjent fagkunnskap, herunder
vitenskapelig forskning og erfaringsbasert systematisert kunnskap, faglige retningslinjer og
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i forsvarlighetskravet endrer seg dermed
også i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatninger.
Helsepersonelloven § 4 stiller altså et generelt krav til alt helsepersonells yrkesutøvelse,
herunder at yrket skal utøves innen rammene av den enkeltes faglige kompetanse.
Forsvarlighetskravet gjelder alle som defineres som helsepersonell og uansett om man har
autorisasjon eller ikke. Ulike personellgrupper yter helsehjelp til pasienter med psykiske
lidelser. Forsvarlighetskravet innebærer som nevnt at hver og en må innrette seg etter egne
faglige forutsetninger. Bare unntaksvis er det lovfestet at visse former for helsehjelp eller
konkrete plikter/rettigheter skal være forbeholdt utvalgte helsepersonellgrupper. Det vises
her til loven § 4 tredje ledd hvor det fremgår at ved samarbeid med annet helsepersonell,
"skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske
spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient." Loven §§ 11, 12,
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34, 35 og 36 er andre eksempler på at visse former for helsehjelp eller konkrete
plikter/rettigheter er forbeholdt utvalgte helsepersonellgrupper.
Som nevnt vil helsepersonellovens forsvarlighetskrav gjelde overfor studenter som i
forbindelse med utdanning gjennomfører praktisk opplæring som innebærer ytelse av helseog omsorgstjenester. Dette gjelder både praktisk opplæring som skjer ved
utdanningsinstitusjonens egne internklinikker og ved andre institusjoner eller virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester.
Kravet til forsvarlig virksomhet innebærer som nevnt også en plikt til å innhente råd fra annet
fagpersonell eller til å henvise pasienten videre dersom egen fagkompetanse ikke er
tilstrekkelig til å yte forsvarlig helsehjelp. For studenter vil dette innebære en særskilt
aktsomhet i forhold til å innhente råd eller sørge for faglige diskusjoner og avklaringer med
oppnevnt veileder eller annet helsepersonell som man samarbeider med ved utførelse av
praktisk opplæring.

4.3 Bruk av medhjelper – veilederansvaret
Helsepersonelloven likestiller i stor grad alt helsepersonell som omfattes av loven i den
forstand at alle som hovedregel er underlagt de samme plikter og rettigheter når de utøver
virksomhet omfattet av loven. Som nevnt innebærer imidlertid forsvarlighetsplikten etter loven
§ 4 at oppgaver må sees i sammenheng med det enkelte personells kompetanse og erfaring.
I tråd med dette vil studenter innenfor "sin" forsvarlighetsplikt bare være kompetent til å
utføre begrensede former for helsehjelp på egenhånd.
Helsepersonelloven åpner imidlertid for at helsepersonell kan delegere oppgaver til
medhjelpere, jf. loven § 5 første ledd som lyder: "Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate
bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets
kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells
kontroll og tilsyn."
Medhjelper i helsepersonellovens forstand betyr at personell, som følge av opplæring,
veiledning og tilsyn, kan utføre oppgaver som de uten slik opplæring, veiledning og tilsyn
ikke ville hatt kompetanse til å utføre alene på en forsvarlig måte. Hva det enkelte personell
har kompetanse til å gjøre alene vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor det må legges
vekt på fagbakgrunn, formell og reell kompetanse, utdanning og erfaring. For studenter vil
det blant annet være naturlig å legge vekt på hvor langt de har kommet i studiet og hvilke fag
de har fått utdanning og opplæring i. Av helsepersonelloven § 5 andre ledd følger at "elever
og studenter som hovedregel bare skal gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring".
Som det fremgår av loven § 5 må flere vilkår være oppfylt for at det skal være adgang til slik
"delegering" eller bruk av medhjelper. For det første må oppgavene som delegeres være
tilstrekkelig definert eller avgrenset. Bruk av såkalte "generalfullmakter" vil det normalt ikke
være adgang til.
For det andre skal det å benytte medhjelper være forsvarlig. Hvorvidt dette skal sies å være
tilfelle vil bero på en konkret helhetsvurdering. Man må her blant annet se hen til oppgavens
art. Hva er det man delegerer og er dette klart nok definert eller avgrenset? Videre vil det
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være nødvendig å se hen til om det personell som overtar oppgaven har formelle og reelle
kvalifikasjoner for å utføre oppgaven på forsvarlig måte. Når det er snakk om å delegere
oppgaver til studenter må veileder konkret vurdere hvilke oppgaver det vil være forsvarlig å
delegere til den enkelte student. Dette gjelder selvfølgelig også en vurdering av hvilke
pasienter studenten skal kunne yte helsehjelp til. I motsetning til hva som gjelder i forhold til
ferdig utdannet og autorisert helsepersonell, kan det ikke forutsettes at alle studenter har
tilegnet seg lik basiskompetanse. Endelig vil det være relevant å se hen til om det etableres
slik oppfølging av medhjelper som kravet til forsvarlighet krever.
For det tredje skal medhjelpere være underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Det skal
her være reell kontroll og tilsyn, og det vil ikke være tilstrekkelig med kontroll og tilsyn som
kun eksisterer "på papiret". Ved tildeling av oppgaver må det gis nødvendige instruksjoner og
føres nødvendig tilsyn med vedkommende. Dette innebærer at den som delegerer en
oppgave må være tilgjengelig for å gi råd, veiledning og instruksjon underveis. Graden av
kontroll og tilsyn vil til en viss grad måtte sees i sammenheng med en konkret vurdering av
hvilken kompetanse den enkelte student har. Sammenlignet med det som gjelder i forhold til
ferdig utdannet og autorisert helsepersonell, kan det som nevnt ikke forutsettes at alle
studenter skal ha tilegnet seg lik basiskompetanse eller at alle studenter innehar kompetanse
over et visst minimumsnivå. At medhjelpere skal være underlagt helsepersonells kontroll og
tilsyn, innebærer også at veileder eller behandlingsansvarlig må ha oversikt over hvilke
oppgaver studenten utfører, herunder hvilke pasienter studenten yter helsehjelp til. Når
veileder skal "tildele" pasienter til studentene, må den enkelte students kompetanse sees i
sammenheng med pasientens helsetilstand og hvilket behov for helsehjelp pasienten som
følge av dette vil ha behov for.
Ovenstående vil gjelde uavhengig av om studenten har fått oppnevnt en egen veileder for
gjennomføring av studentpraksisen eller om studenten har forskjellige veiledere avhengig av
hvilke typer helsehjelp som ytes og hvor helsehjelpen ytes. I tillegg til slike "formelle"
veiledere vil studenten også måtte innrette sin virksomhet i tråd med råd eller veiledning som
studenten mottar fra annet autorisert helsepersonell som han eller hun samarbeider med ved
utførelse av praksistjenesten.
Den som skal være veileder må også være kompetent til å kunne veilede studenten på en
forsvarlig måte. Dette betyr at veilederen må være kompetent til å påse at den helsehjelp
som studenten yter er forsvarlig. I den grad utdanningsinstitusjonen ikke har nok personell
med tilstrekkelig veilederkompetanse blant sine ansatte, eller de ansatte ikke anses for å ha
rett eller nødvendig kompetanse til å gi forsvarlig veiledning sett hen til den helsehjelp som
studenten skal yte i sin praksis, må utdanningsinstitusjonen inngå avtale om veiledning fra
eksterne, f.eks. ansatte ved helseforetak, den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller
privatpraktiserende personell.
Ved bruk av medhjelper kan man delegere oppgaver, men ikke det overordnede ansvaret.
Den som delegerer oppgaver vil som hovedregel stå ansvarlig for det medhjelperen gjør i
kraft av delegeringen. Unntak kan likevel tenkes der hvor medhjelperen på eget initiativ går
langt utover det som følger av delegeringen, og dette må ha fremstått som åpenbart for
medhjelperen.
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4.4 Informasjon – medvirkning – samtykke
Av helsepersonelloven § 10 første ledd fremgår at den som yter helse- og omsorgstjenester,
skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven, jf. nærmere om dette under punkt 4.8. Plikten til informasjon vil
primært gjelde overfor pasienten selv, men kan også gjelde overfor pasientens pårørende
eller andre.
Pasientmedvirkning ved ytelse av helsehjelpen vil i mange situasjoner være en
grunnleggende forutsetning for at helsepersonellet skal kunne yte forsvarlige tjenester, jf.
loven § 4. Selv om det i helsepersonelloven ikke er inntatt egne bestemmelser om dette
fremgår det uttrykkelig av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienten har rett til å
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester og at tjenestetilbudet så langt
som mulig skal utformes i samarbeid med pasienten, jf. nærmere om dette under punkt 4.8.
Det at helsehjelp skal ytes av en student som ledd i dennes utdanning, er selvsagt forhold
som pasienten skal informeres om. Dette gjelder også selv om studenten får forsvarlig
veiledning av annet helsepersonell ved ytelse av helsehjelpen. Slik informasjon vil være
grunnleggende for pasientens forutsetninger for å samtykke til helsehjelpen, jf. også om
dette under punkt 4.8.

4.5 Taushetsplikt
Taushetsplikten i helse- og omsorgstjenesten verner om private interesser, og dens
begrunnelse er ønsket om beskyttelse av enkeltindividers personlige forhold og private
sfære.
Helsepersonell skal hindre at andre får "adgang eller kjennskap til opplysninger om folks
legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av
å være helsepersonell", jf. helsepersonelloven § 21. Pasient- og brukerrettighetsloven har en
korresponderende bestemmelse i § 3-6 om pasientens rett til vern mot spredning av
opplysninger, se nærmere om dette under punkt 4.8.
Yrkesmessig taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 gjelder alt helsepersonell, herunder
studenter som yter helse- og omsorgstjenester som ledd i utdanningen. Hvem som er
helsepersonell følger som nevnt av loven § 3 første ledd. Taushetsplikten omfatter både en
plikt til å tie og en plikt til å hindre at opplysninger lekker ut, jf. loven § 21, samt også § 21a.
Taushetsplikten omfatter opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold og andre
personlige forhold. I og med at også pasientens øvrige personlige forhold er tatt med, vil all
personidentifiserbar informasjon som hovedregel være underlagt taushetsplikt. Det skilles
ikke mellom mer eller mindre ømtålige opplysninger. Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke
overfor den som fra før er kjent med opplysningene, jf. loven § 23 nummer 1. Videre er
plikten begrenset til opplysninger som er mottatt i egenskap av å være helsepersonell og
gjelder i alle situasjoner og til all tid. Det innebærer blant annet at taushetsplikten ikke
opphører å gjelde etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
Taushetsplikt er heller ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for andre i den
utstrekning den som har krav på taushet samtykker, jf. helsepersonelloven § 22 første ledd.

Side 16

V-sak 8 - side 82 av 98

Taushetsplikt settes til side etter samtykke fra den opplysningene gjelder, men bare så langt
samtykket rekker.
Taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 avskjærer i utgangspunktet også utlevering av
taushetsbelagt informasjon til annet helsepersonell. Etter helsepersonelloven § 25 kan
imidlertid taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp og pasienten ikke motsetter seg det.

4.6 Dokumentasjon – ivaretagelse av personvern
Ovenfor under punkt 3.6 er det redegjort nærmere for relevante regler knyttet til personvern
og behandling av helseopplysninger på virksomhetsnivå. Helsepersonellets plikt til å
nedtegne og dokumentere sin virksomhet er regulert i helsepersonelloven kapittel 8, jf. blant
annet loven § 39 første og andre ledd som lyder:
"Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en
journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende
helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den
enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen."
Når det gjelder pasientjournalers innhold følger det av § 40 første og andre ledd:
"Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.
Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.
Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen."
Pasientjournalen er et arbeidsverktøy for helsepersonell i tilknytning til at helsehjelp gis.
Journalen skal blant annet gi oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, herunder hvilke
observasjoner og vurderinger som er gjort, samt bidra til kommunikasjon mellom
helsepersonell. Journalen skal gjøre det mulig for annet helsepersonell å sette seg inn i
pasientens sykehistorie dersom han/hun skal overta eller samarbeide om videre
undersøkelse eller behandling av en pasient. Journalen skal også tjene som bevis og
tidsnært kildemateriale i pasientskadesaker eller tilsynssaker.
Med hjemmel i § 40 tredje ledd er det fastsatt forskrift om pasientjournal hvor det blant annet
er gitt nærmere regler om pasientjournalens innhold, ansvar for journalføringen og regler for
oppbevaring av journal. I forskriften § 3 bokstav a) er pasientjournal/journal definert som en
samling eller sammenstilling av nedtegnede eller registrerte opplysninger om en pasient i
forbindelse med ytelse av helsehjelp.
Pasientjournal må organiseres og føres slik at sentrale krav fastsatt i lov og forskrifter kan
etterleves, herunder blant annet pasientens rett til innsyn i journal, jf. helsepersonelloven §
41 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, tilgang til og utlevering av journal til annet
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helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 25 og § 45, samt pasient- og brukerrettighetsloven §
5-3 og sikring mot innsyn fra uvedkommende.
Krav til journalens innhold følger av forskriften § 8, jf. særlig bestemmelsens første og tredje
ledd hvor det listes opp ulike typer opplysninger som journalen skal inneholde, forutsatt at de
er "relevante og nødvendige" og at andre opplysninger "skal tas inn i journalen i den
utstrekning de er relevante og nødvendige."

4.7 Journalinnsyn – retting av journal og sletting av journalopplysninger
Av helsepersonelloven § 41 fremgår at den som yter helsehjelp skal gi innsyn i journalen til
den som har krav på dette etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. nærmere
om dette nedenfor. I helseinstitusjoner er det den som har det overordnede ansvaret for
journalen som skal sørge for at det gis innsyn.
I loven §§ 42 og 43 er det fastsatt regler om helsepersonells plikt til på nærmere vilkår å
foreta henholdsvis rettinger av journal og sletting av journalopplysninger.

4.8 Ivaretagelse av pasient- og brukerrettigheter
Innledning
Den enkeltes rett til helsehjelp, herunder rettigheter som pasient eller bruker, reguleres i
pasient- og brukerrettighetsloven. I det videre skal det kort redegjøres hvor hvilke rettigheter
den enkelte vil ha som pasient. Som det vil fremgå henger rettighetsreguleringen nært
sammen med reguleringen av helsepersonellets plikter.

Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og rett til øyeblikkelig hjelp
Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og § 2-1 b fremgår at pasienter har rett til
nødvendige helse- og omsorgstjenester og øyeblikkelige hjelp fra henholdsvis den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Retten til nødvendig
tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven er forbeholdt bestemte persongrupper. Alle
nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den
fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. loven § 2-1 første ledd. Med
"alle" menes i første rekke de lovpålagte gruppene i § 1-3 første ledd bokstav a til d. I tillegg
omfattes eventuelle andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere etter § 1-3
første ledd bokstav e.
Departementet legger til grunn at disse rettighetene som hovedregel ikke kan påberopes
overfor den ytelse av helse- og omsorgstjenester som skjer i regi av
utdanningsinstitusjonene, for eksempel ved såkalte "internklinikker". Unntak fra dette kan
tenkes dersom en utdanningsinstitusjon har inngått avtale med den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten
om å yte tjenester på vegne av disse. Departementet antar imidlertid at dette er mindre
praktisk og redegjør ikke nærmere for dette.

Rett til forsvarlig helsehjelp
Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder ingen eksplisitt bestemmelse om at en pasient
har rett til forsvarlig helsehjelp. At pasienter har slik rettighet forutsettes imidlertid i en rekke
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av lovens bestemmelser eller uttalelser i forarbeidene. En slik rett vil også kunne utledes av
helsepersonellets motsvarende plikt til å yte forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 4
som omtales nærmere i punkt 4.2.

Pasientautonomi – krav om samtykke og frihet til å velge behandler
Helsepersonell må kunne vise til et gyldig rettsgrunnlag for å undersøke og behandle
pasienter. Som den overveiende praktiske hovedregel er dette rettsgrunnlaget en tillatelse
eller et samtykke fra pasienten.
I pasient- og brukerrettighetsloven er krav om samtykke uttrykkelig regulert, jf. lovens kapittel
4. Hovedregelen om samtykke følger av § 4-1 første ledd som lyder: "Helsehjelp kan bare gis
med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig
rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må
pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen."
At samtykke til helsehjelp kan tilbakekalles fremgår av bestemmelsens andre ledd. Det
fremgår videre at dersom samtykke tilbakekalles skal helsepersonellet gi nødvendig
informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.
Krav til samtykkets form følger av loven § 4-2 første ledd. Det fremgår her at "(S)amtykke
kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra
pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar
helsehjelpen."
Hovedregelen er altså at en pasient selv bestemmer om han/hun ønsker å motta helsehjelp.
Pasienten står langt på vei fritt når det gjelder beslutningen om å oppsøke helse- og
omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp.

Rett til informasjon, medvirkning og taushet
Pasientmedvirkning og individuell tilpasning av tjenester står sentralt i helse- og
omsorgstjenestelovgivningen. Retten til medvirkning bygger på respekt for den enkeltes
autonomi og integritet og er en forutsetning for tjenester tilpasset den enkeltes behov.
Medvirkning innebærer at pasienten får anledning til å gi uttrykk for sitt syn, og at synet
tillegges vekt ved utforming og gjennomføring av tjenester. Retten til medvirkning henger
nært sammen med retten til informasjon og samtykke.
I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 er det gitt regler om pasientens rett til medvirkning.
Etter bestemmelsens første ledd har pasienten rett til å medvirke ved gjennomføring av
helsehjelpen, herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Det er opp til pasienten å avgjøre i hvilken grad
vedkommende ønsker å benytte medvirkningsretten. Graden av medvirkning må tilpasses
den enkeltes individuelle forutsetninger.
Av helsepersonelloven § 10 første ledd fremgår som nevnt ovenfor at den som yter helse- og
omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven.
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Rett til informasjon om forhold som angår en selv er sentralt for å kunne ivareta autonomi og
integritet. Også hensynet til pasientens muligheter for å kunne ivareta egne rettigheter tilsier
at vedkommende skal ha adgang til opplysninger om egen situasjon og om den hjelp som
ytes. Informasjon er av stor betydning for den enkeltes mulighet for å planlegge eget liv og
for å forutberegne sin rettsstilling. Informasjon er videre avgjørende for at den enkelte kan
medvirke og samtykke til tjenesteytingen.
Informasjon, råd og veiledning overfor den enkelte pasient er viktig i konkrete
behandlingssituasjoner mellom pasient og behandler. Regler om pasienters rett til
informasjon er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. Hovedregelen etter § 3-2
første ledd lyder: "Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin
helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer
og bivirkninger."
Dersom helse- og omsorgstjenester skal ytes av en student som ledd i dennes utdanning, er
dette forhold som pasienten skal opplyses om, jf. ovenfor i punkt 4.4. På bakgrunn av slik
informasjon må pasienten ta stilling til om han eller hun vil samtykke til å motta helse- og
omsorgstjenester fra en student, i motsetning til ferdigutdannet, autorisert helsepersonell. I
tillegg til informasjon om at tjenestene skal ytes av en student, vil det normalt også være
relevant å gi informasjon om at studenten er under veiledning, hvem som er pasientens
veileder, hva slags veiledning som vil bli gitt, veilederens rolle i behandlingen (for eksempel
om veilederen vil delta i pasientkonsultasjonene) og informasjon om at innholdet fra
pasientkonsultasjonene i etterkant kan bli diskutert med veileder, andre veiledere eller
sammen med andre studenter dersom dette er aktuelt.
Informasjonen skal etter § 3-5 være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.
Opplysninger om den informasjon som er gitt skal nedtegnes i pasientens journal. Pasienten
skal få informasjonen automatisk og uten å be om det fra det helsepersonell som yter
helsehjelpen, jf. helsepersonelloven § 10. Pasientens rett til innsyn, retting og sletting i
journal er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 5-1 og 5-2.
Helsepersonells taushetsplikt følger som nevnt av helsepersonelloven § 21. Pasient- og
brukerrettighetsloven har en korresponderende bestemmelse i § 3-6 om pasientens rett til
vern mot spredning av opplysninger, samt at opplysningene skal behandles med varsomhet
og respekt for integriteten til den pasienten opplysningene gjelder.

Klagerett
Pasienter adgang til å klage på ytelse av helse- og omsorgstjenester er regulert i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 7 og tannhelsetjenesteloven § 2-3. Departementet redegjør
ikke nærmere for dette regelverket utover å vise til at pasienter med hjemmel i dette
regelverket vil kunne klage til tilsynsmyndighetene på den helse- og omsorgstjeneste de har
mottatt ved utdanningsinstitusjoners internklinikker o.l.

5. Politiattest
Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal kreve politiattest fra helsepersonell
som de ansetter eller inngår avtale med. For spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenestens
del følger dette av henholdsvis spesialisthelsetjenesteloven § 3-17 og
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tannhelsetjenesteloven § 3-1. Begge bestemmelser viser til reguleringen av dette i
helsepersonelloven § 20 a. Helsepersonellovens krav om politiattest gjelder overfor den som
skal yte spesialisthelsetjenester eller tannhelsetjenester til barn eller personer med
utviklingshemming.
Krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er regulert i helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Til forskjell fra det som gjelder for spesialisthelsetjenesten og
tannhelsetjenesten gjelder kravet om politiattest for all virksomhet omfattet av helse- og
omsorgstjenesteloven. Kravet er med andre ord ikke avgrenset til kun å gjelde overfor
tjenester til barn eller personer med utviklingshemming.
Departementet legger til grunn at krav om politiattest som hovedregel vil gjelde også for
studenter som i forbindelse med utdanning gjennomfører praksis i henholdsvis
spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
I tilfeller hvor studenter yter helse- og omsorgstjenester i internklinikker i regi av
utdanningsinstitusjonen, vil helselovgivningens krav om politiattest i utgangspunktet ikke
gjelde. Unntak fra dette vil gjelde dersom utdanningsinstitusjonens virksomhet omfattes av
henholdsvis helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesteloven eller
spesialisthelsetjenesteloven, jf. nærmere om dette under punkt 3. Departementet viser
uansett til forskrift om opptak til høgre utdanning 21 § 6-1 hvor det blant annet fremgår at
søkere til utdanning der studentene kan komme i kontakt med mindreårige som en del av
klinisk undervisning eller praksisstudium, skal legge fram politiattest som nevnt i
politiregisterlova § 39 første ledd. For ordens skyld antar departementet at det ved
internklinikkene uansett ikke ytes helsehjelp til barn eller psykisk utviklingshemmede. Videre
fremgår at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving vil
disse gjelde tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudium eller klinisk undervisning, jf.
forskriftsbestemmelsens andre ledd.

6. Forsikringsplikt – forholdet til pasientskadeloven
Av helsepersonelloven § 20 fremgår at den som "utenfor den offentlige helse- og
omsorgstjenesten yter helsehjelp som nevnt i pasientskadeloven § 1, skal melde fra og yte
tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning etter pasientskadeloven."
Av pasientskadeloven 22 § 1 første ledd fremgår at loven blant annet gjelder skader som er
voldt:
"a) i institusjon under spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten
b) under ambulansetransport, eller
c) av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens,
personer som opptrer på vegne av disse, personer som har rett til å utøve yrke som
helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
eller andre personer som er fastsatt i forskrift. (…)."

21 Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning gitt med hjemmel i universitets- og
høyskoleloven.
22 Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
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Når det gjelder pasienter som mottar helsehjelp fra helsepersonell i henhold til offentlig
autorisasjon eller lisens, eller personer som opptrer på vegne av disse, vil disse være dekket
med tanke på pasientskader som måtte inntreffe, jf. loven § 1 første ledd bokstav c).
Helsehjelp som ytes ved utdanningsinstitusjoners internklinikker kan henføres til denne
bestemmelsen. Studentene yter helsehjelp under veiledning av autorisert helsepersonell og
eventuell pasientskade som påføres vil slik sett kunne dekkes.
Av loven § 7 første ledd følger at staten, regionale helseforetak, fylkeskommuner og
kommuner skal yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for å dekke erstatning for
pasientskader voldt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, samt bidrag til driften.
Bestemmelsens andre ledd fastslår at "den offentlige helse- og omsorgstjenesten" omfatter
"virksomheten til staten, de regionale helseforetakene, helseforetakene, fylkeskommunene
eller kommunene. Det samme gjelder virksomhet som drives på oppdrag av eller med
driftstilskudd fra noen av disse."
Bestemmelsen er utdypet i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt
for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten 23, jf. forskriften
§ 3 første ledd bokstav a) hvor det fremgår at helsehjelp som ytes på offentlige
utdanningsinstitusjoner er omfattet av den offentlige helse- og omsorgstjenesten i
pasientskadelovens forstand.
Norsk pasientskadeerstatning har i sin praksis lagt til grunn at pasientskader som inntrer ved
behandling i offentlige utdanningsinstitusjoner, samt ved helsehjelp som ytes i militære
avdelinger i Norge, skal dekkes over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

7. Avslutning – oppsummering
Spørsmålet om hvilket lovverk som gjelder for ulike former for praktisk opplæring vil avhenge
av hvor den praktiske opplæringen faktisk skjer og i hvilken regi. Det kan grovt sett opereres
med to hovedkategorier. Den første kategorien gjelder praktisk opplæring som er en del av
utdanningen, men som faktisk og formelt skjer utenfor utdannings-institusjonens lokaler og
ansvar. Dette vil typisk gjelde der hvor studenter gjennomfører praksis innenfor
spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Den klare hovedregel her er at tjenestelovgivningen for det sted
man arbeider da også vil gjelde for studenter og veiledere. Det forutsettes her at
student/veileder yter helse- og omsorgstjenester som ligger innenfor dette tjenestestedets
sørge for-ansvar. I tillegg vil som nevnt den enkelte student/veileder være underlagt lovverk
som regulerer den personlige yrkesutøvelsen uavhengig av tjenestested, for eksempel
helsepersonelloven og pasient- og brukerettighetsloven.
Den andre kategorien gjelder praktisk opplæring som er en del av utdanningen, men som
faktisk og formelt skjer ved utdanningsinstitusjonen og innenfor institusjonens ansvar. Slik
praktisk opplæring vil også kunne innebære at studenter under veiledning tilbyr ytelse av
helse- og omsorgstjenester til pasienter. Eksempel på dette er organiseringen av de såkalte
"internklinikkene" ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. I slike situasjoner vil
tjenestelovgivningen som utgangspunkt ikke gjelde. Unntak kan likevel tenkes dersom den
23 Forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter
helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten
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tjeneste som ytes er av en slik art at den er å anse for spesialisthelsetjeneste, jf. ovenfor om
dette hvor det fremgår at lovens virkeområde er definert gjennom de tjenester som ytes, og
ikke etter hvordan tjenesten er organisert eller finansiert. Spesialisthelsetjenesteloven vil
også gjelde dersom det er inngått avtale mellom utdanningsinstitusjon og regionalt
helseforetak om å yte spesialisthelsetjenester på vegne av regionalt helseforetak. Helse- og
omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven vil bare gjelde for utdanningsinstitusjonen
dersom det er inngått avtale om at utdanningsinstitusjonen skal yte tjenester på vegne av en
kommune eller fylkeskommune. Også i disse situasjonene vil den enkelte student/veileder
være underlagt lovverk som regulerer den personlige yrkesutøvelsen uavhengig av
tjenestested.
For ordens skyld vil departementet bemerke at det finnes flere mellomkategorier i tillegg til
ovennevnte to hovedkategorier. Et eksempel på dette er der hvor praktisk opplæring skjer i
utdanningsinstitusjonens regi, selv om opplæringen rent faktisk finner sted i helse- og
omsorgstjenestens lokaler. Her "flytter" lærere og studenter til klinikkene hvor pasientene
befinner seg. Departementet vil påpeke at spørsmålet om hvilket regelverk som her skal
komme til anvendelse vil måtte bero på en konkret helhetsvurdering. Dersom studentene kun
observerer de helse- og omsorgstjenester som ytes av institusjonens ansatte, vil
utgangspunktet være at helse- og omsorgstjenestelovgivningen ikke kommer til anvendelse
overfor studentene. Sentralt her vil derfor være å vurdere om studentene deltar i konkret
ytelse av helse- og omsorgstjenester til den enkelte pasient. Dersom de yter helse- og
omsorgstjenester må det dernest vurderes om de gjør dette på vegne av
utdanningsinstitusjonen eller helse- og omsorgstjenesteinstitusjonen. Sentralt ved en slik
vurdering vil blant annet være hvem som er behandlingsansvarlig og/eller hvor veilederen
har sitt ansettelsesforhold.
Endelig viser vi også til at når en ferdig utdannet kandidat (men før vedkommende får
autorisasjon) gjennomfører praktisk tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
eller spesialisthelsetjenesten, så vil helse- og omsorgstjenestelovgivningen for det sted
tjenesten gjennomføres komme til anvendelse. Det samme vil gjelde dersom en student i
feriene arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den fylkeskommunale
tannhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.
Det presiseres at ovenstående gjennomgang ikke er uttømmende for de plikter og rettigheter
som er knyttet til ytelse av helse- og omsorgstjenester. Den enkelte institusjon/tjeneste og
det enkelte helsepersonell eller student er selv ansvarlig for å drive virksomhet eller yte
helse- og omsorgstjenester i tråd med gjeldende lov- og forskriftsverk.
Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kjetil Jonsbu
fagdirektør
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SAMMENDRAG
EIR har gått gjennom status på tiltak som PSI oppga i rapport av 18. jan. 2018. Vi har i
tillegg gjennomført en vurdering av internkontroll på områdene. Enkelte avvik ble lukket
under revisjonen. Vi har ikke funnet vesentlige gjenstående avvik. Avvik skyldes midlertidige
rutiner i overgang fra det gamle, papirbaserte systemet til elektronisk system, og den raske
innføringsprosessen ved PSI.
Å etablere et internkontrollsystem / kvalitetssystem er en oppgave som krever god tid,
planlegging og endringsstyring:
•

PSI har etablert sitt internkontrollsystem / kvalitetssystem under spesielle
omstendigheter og med korte frister. Noen av rutinene er fremdeles i utkastversjon
og skal videreutvikles.

•

Endringene i klinikkdrift har blitt innført for å forbedre etterlevelse av lov og forskrifter.
Bevissthet om internkontroll har økt, men som ved alle store endringer, krever det
videreutvikling av kultur, aksept for nye systemer og kompetansebygging. Dette
krever ressurser (tid og budsjett) og kontinuerlig fokus.

Anbefalte tiltak:
1. Videreutvikle kvalitetssystemet, herunder definere mål og hensikt. Inspirasjon kan
hentes fra anerkjente standarder innen internkontroll/kvalitet eller erfaring fra andre.
Frist: 31.12.2018
Ansvar: Utdanningsleder
2. Utarbeide en innføringsplan for kvalitetssystemet, med opplæring og oppfølging av
innføringen.
3. Definere en prosess for regelmessig å vurdere effektiviteten / hensiktsmessigheten
av systemet (for eksempel hvert semester i de første 3 årene).
Frist: 30.06.2018
Ansvar: Utdanningsleder

Vedlegg: detaljert oversikt over tiltak og revisjonens observasjoner.
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED REVISJONEN
Universitetsdirektøren har bedt EIR om å gjennomføre en vurdering av status på anbefalte
tiltak fra revisjonen utført på klinikkdriften på PSI oktober 2017.
1.1 Formål
Formålet med revisjonen er å gi en verifisering og objektiv vurdering på den statusen PSI
selv oppgir på anbefalte tiltak fra dokument datert 18.jan 2018.
1.2 Revisjonskriterier
Vurdere status av tiltaksimplementering på klinikkdriften på PSI. Som revisjonskriterier vil
EIR bruke:
• anbefalte tiltak i internrevisjonsrapporten fra 23.okt.2017
• PSIs status på tiltak i rapport fra 18.jan.2018
1.3 Metode/avgrensninger/omfang
Revisjonen avgrenses til de funn internrevisjonen påpekte i sin rapport. I tillegg er vi bedt om
å kontrollere at diagnose er satt. Prosjektet gjennomføres ved dokumentgjennomganger,
tester og intervjuer.

2 OBSERVASJONER OG FUNN
Se vedlagt tabell for nærmere beskrivelse av observasjoner og vurderinger.

3 OM REVISJONSRAPPORTEN
Utkast til rapport har vært sendt til revidert enhet for å kvalitetssikre faktum. Rapportutkast
inneholder forslag til tiltak og i endelig rapport omforente tiltak. Ansvarlig enhet må vurdere
forslagene og velge en av følgende:
-

Akseptere forslag til tiltak
Foreslå et annet tiltak som tar ned risiko
Ikke iverksette tiltak

Dersom enheten ikke iverksetter tiltak og dermed aksepterer risikoen, ber vi om at det
begrunnes. Internrevisjonen må drøfte forholdet med toppledelsen og rapportere til styret
dersom risikoen for organisasjonen er uakseptabel høy.
3.1 Om internrevisjonen
Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og
objektive bekreftelser, råd og innsikt. Vårt arbeid er fastsatt i instruks fra universitetsstyret
som vi rapporterer til faglig. Alle rapporter skal iht instruks stiles til universitetsdirektør. Mer
informasjon om internrevisjonen finner du på våre nettsider.
http://www.uio.no/om/organisasjon/los/eir/index.html
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Vurdering av rapportert status per tiltak

Fargekoden beskriver internrevisjonens vurdering av områdets modenhet relatert til styring og kontroll på revisjonstidspunktet.
«Moden». Styring og kontroll godt utviklet eller lav risiko.
«Delvis moden». Flere risikoer håndteres, enkelte risikoer uavklart, moderat risiko
«Umoden». Styring og kontroll må forbedres. Kritiske risikoer må håndteres.

Tiltak
Mangelfull diagnostisering

Rapportert status
•

(2.1) Fysisk sikkerhet
1. Det bør innhentes
ytterligere bistand fra HMSB
for å gjøre sikkerhets- og
beredskapsvurderinger
2. Vurdere bistand fra
eiendomsavdelingen for
praktisk og sikker innretning
av klinikk

•

(2.2) Internkontroll system /
kvalitetsrutiner
3. Styrke administrativ
kapasitet
4. Styrke kompetanse om
internkontroll og sikkerhet for
ansatte og studenter
5. Etablere og vedta kvalitets/internkontrollsystem,
herunder kvalitetshåndboken
6. Det bør settes opp tidsplan
og ansvarlige for tiltaksliste
etter midlertidig stenging,
herunder for den helhetlige
oppfølgingen

•

•

•

•

•

Revisjonshandlinger

Alle pasienter er diagnostisert
eller rediagnostisert.

•

HMSB har vært på befaring i
dagens lokaler og kommet med
innspill. Innspillene har blitt
fulgt.
Ved eventuell endring av lokaler
vil det hentes inn ytterligere
bistand fra HMSB.

•
•

Administrativ ressurs ansatt i
100% stilling som administrativ
koordinator.
Systemansvarlig klinikkleder,
nestleder institutt og
administrativ ressurs har deltatt
i kurs for håndtering av avvik.
Kvalitetshåndboken er under
revidering av klinikkledere og
administrativ koordinator.
Arbeidet er i ferd med å
ferdigstilles. Den endelig
kvalitetshåndboken godkjennes
av instituttets nestleder.
Fakultetsdirektør har hatt møter
med internrevisjonen om krav
til internkontrollsystem

•
•

•

•

•
•

Observasjoner og vurdering

Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Stikkprøver av diagnosefelt i 6
journaler.

Diagnostisering er beskrevet i kvalitetshåndboka, rutiner og prosedyrer.
Stikkprøvegjennomgangen ble gjort av systemansvarlig klinikkleder sammen med
internrevisjonen. På alle var det satt diagnose, men 2 hadde fremdeles tentativ
diagnose etter 3. behandlingstime. I følge den nye prosedyren skal diagnose
settes innen 3. time. Ingen av diagnosene var registrert i diagnosefanen i
Psykbase, fordi PSI på revisjonstidspunktet var i oppstart med å overføre og
registrere pasientinformasjon og gi opplæring i bruk av systemet.

Intervju med HMSB
Intervjuer med administrativ
koordinator og klinikk
systemansvarlig
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode

HMSB er involvert i utforming av nye lokaler, der det også vil bli adgangskontroll.
I tillegg er oversikt over bruk av lokaler tilgjengelig.
CIM-avvikssystem er tatt i bruk og rutiner for håndtering av kriser er beskrevet i
kvalitetshåndboka.

Intervju med HMSB
Intervjuer med administrativ
koordinator og klinikk
systemansvarlig
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter

En administrativ ressurs er midlertidig innleid via bemanningsbyrå. Utlysning
pågår.
HMSB har holdt kurs i avvikshåndtering.
Kvalitetshåndbok er under utarbeidelse. Godkjenning ventes 8.03.18.
Egen Prosedyrehåndbok for klinikkoordinator er under utarbeidelse.
EIR har hatt presentasjon om internkontroll for SV og instituttledere fra SV.
Generelt om utkastet til kvalitetshåndboken:
Betydelig forbedret kvalitetshåndbok. Den beskriver gjeldende lovverk,
prosedyrer og rutiner, journalføring og journalsystem, roller og ansvar.
Vi mener kvalitetssystemet kan forberedes når det gjelder beskrivelse av hensikt,
kvalitetsmål, risikovurdering, indikatorer, internkontrollrutiner og forbedringsløp.
Det er krevende å sette i gang et kvalitetssystem og sørge for at organisasjonen
tar det i bruk. Ekstra fokus og ressurser trengs særlig i de første årene. Systemet
bør justeres og tilpasses basert på erfaring og modning i organisasjonen.
Definering av kvalitetsmål, risikovurdering og internkontrollrutiner bør
prioriteres.
Eksempler på hvor man kan hente ytterligere inspirasjon om
internkontroll/kvalitet:

Gjenstående risiko
Tiltak er som under punkt 2.2.

Risiko for at kvalitetssystemet ikke er tatt i bruk.
Risiko for at kvalitetssystemet ikke tilrettelegger
for kontinuerlig forbedring.
Anbefalt tiltak:
• Definere en innføringsplan, med opplæring
og oppfølging av innføringen.
• Videreutvikle kvalitetssystem ved å
spesifisere hensikt, (kvalitets)mål,
risikostyring, indikatorer,
internkontrollrutiner,
ledelsesgjennomgang og forbedringsløp. Vi
anbefaler å prioritere arbeidet med hensikt
og kvalitetsmål, risikostyring (se anbefaling
punkt 2.3) og internkontrollrutiner.
Inspirasjon kan hentes fra anerkjente
standarder for internkontroll og kvalitet
eller erfaring fra andre aktører.
• Definere en prosess for å vurdere
regelmessig effektiviteten og
hensiktsmessigheten av systemet (eks.
hvert semester i de første 3 årene).

1
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(2.3) Risikovurderinger
7. Risikovurderinger bør
gjøres 1-2 ganger i året eller
oftere ved behov, for å
vurdere og følge opp om
risikoreduserende tiltak har
tilstrekkelig effekt
8. Fakultetet bør etterspørre
kortfattede risikovurderinger
fra underliggende enheter
9. LOS bør etterspørre
kortfattede risikovurderinger
fra fakultet

•

(2.4) Roller og ansvar
10. Roller og ansvar må
tydeliggjøres i hele
styringslinjen
11. Kvalitetshåndbok må
forbedres med hensyn til
roller og ansvar, jfr 2.2

•

•
•
•

Intervjuer med IT USIT og IT SV
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter

Et fungerende kvalitetssystemet bør baseres på risiko og vesentlighet (se tiltak
2.2).
Risikovurderinger av virksomheten er utført gjennom forbedringsarbeidet siste
månedene. Risikovurdering av journalsystemet (Psykbase) er gjennomført i regi
av USIT (ROS). Rutiner for risikovurdering for hele virksomheten er ikke nærmere
beskrevet.
Tiltakene følges opp. Ny ROS-analyse 28.02 gjennomført.
Kvalitetshåndboken omtaler risikovurdering i flere kapitler (roller og ansvar,
internkontroll, skjematisk oppsett for styringssystemet, risikovurdering og nivå
for akseptabel risiko).

•

•

•

(2.5) Innføring av elektronisk
journal
12. Målbilder og
kravspesifikasjoner i ny ITløsning bør tydeliggjøres og
forankres, herunder sikre at
systemet dekker funksjonelle
krav og krav gitt i lov og
forskrift
13. Gå opp grensen mellom og tydeliggjøre hva som er
funksjonelle krav/ikke
funksjonelle krav mht
internkontroll / sikkerhet,
herunder vurdere rutiner for å
styrke internkontrollen i
andrelinjen (USIT), for å fange
opp tilfeller der førstelinjen

Rutiner for dette må inn i et
internkontrollsystem

Fra andre klinikker (benchmark)
COSO internkontroll rammeverk
«ISO 9001:2015 i små bedrifter».

•
•
•

•
•

Det er konstituert en
systemansvarlig klinikkleder
som er ansvarlig for systemene
for de tre internklinikkene DT,
IPT og nevro.
Systemansvarlig klinikkleder
rapporterer direkte til
instituttets nestleder som har
fått dette ansvaret delegert fra
instituttleder.
Krav til roller og ansvar samt
konsekvenser av dette har blitt
gjennomgått i utredningen av
ulike modeller for klinikken.
Roller og ansvar blir nå
gjennomgått i revideringen av
kvalitetshåndboken

•

PsykBase, elektronisk journal, er
kjøpt inn og gjort klar for
oppstart.
Planlagt oppstart 29. januar.
Sikkerhetsgjennomgang er
gjennomført. Det er avdekket
en del usikkerhet knyttet til
sikkerheten, men den
foreløpige vurderingen er at det
er akseptabel risiko.
Alternativet ville vært å
fortsette med papirjournal.
Superbrukere har fått
opplæring.
Det må blant annet lages rutiner
for kontroll av bruk samt rutiner
for brudd på disse rutinene

•
•

•
•

Intervjuer med administrativ
koordinator og systemansvarlig
for klinikken
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter

Fastsette rutiner for risikovurderinger for hele
virksomheten, ikke bare informasjonssikkerhet (for
å fange opp andre risikoer som f.eks. risiko for at
endringer i lover ikke fanges opp).
Anbefalt tiltak:
Finne riktig nivå for risikovurdering (omfang, tid og
deltagere).
Vi foreslår en årlig risikovurdering ifbm ledelses
gjennomgang, basert på prosesstankegang som
inkludere alle klinikkprosesser i starten.

Organisering av internklinikken, roller og ansvar er definert i kvalitetshåndboken
og i delegeringsskjema. Det jobbes videre med utlysning av stillingene.
•
•
•

Delegert ansvar fra instituttleder til utdanningsleder, ephortnr.
16438/2018
Organisering internklinikk: ephorte 2018/1630
Teknisk info og innmelding leverandør: ephorte 2018/2389

Kvalitetshåndbok, del 6 - roller og ansvar:
• Roller og ansvar er beskrevet i hele linjen, fra universitetsstyret til internt
i klinikken.
• Utdanningsleder, på delegasjon fra instituttleder, «har ansvar for at det
etableres og gjennomføres systematisk styring av klinikkens aktiviteter i
tråd med gjeldende lovverk».

•
•

Intervjuer med IT USIT og IT SV
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter
Stikkprøver av signerte avtaler
for studenter og veiledere for
bruk av Psykbase.

Elektronisk journal (Psykbase) er anskaffet, installert (web-basert versjon) og
gradvis tatt i bruk. Superbrukere har fått opplæring. Papirjournalene er overført
til den elektroniske journalen. Avtale med ASPIT om leveranse av PsykBase ble
inngått 7.3, og databehandleravtale ble inngått 5.3. Avtalene er inngått etter at
systemet var tatt i bruk. Avtaler burde vært inngått før data ble lagt inn pga
leverandørens systemtilganger. Avtalene og dokumentasjonspakke er
gjennomgått av USIT-juristene og IT-sikkerhetssjef og det er gitt innspill til
avtalens innhold både per e-post og da ROS av PsykBase ble gjennomført.

Jfr 2.7

Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført, og resultatet følges opp, sist i ROS
analyse den 28.02.18. Ny ROS avtalt i slutten av august.
Rutiner for kontroll av systembruken er laget og disse er tatt i bruk.
Vi har ikke funnet noen avvik i vår test.
Tidspress har ført til at anskaffelsesprosessen ikke har vært optimal mht
involvering av alle interesserte aktører, kravspesifikasjoner og utredning av krav.
2
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samt lages kontrakter med alle
studenter og veiledere som skal
bruke PsykBase hvor det blant
annet kommer tydelig frem
konsekvensene av å bryte
rutiner.

Risikoreduserende tiltak er implementert. Det planlegges nytt innkjøp innen
høsten 2018.
•
•

Anskaffelse Psykbase: ephorte 2018/1647
ROS analyse 18.01. og 28.02.

Kvalitetshåndbok:
• Rettigheter i Psykbase er beskrevet flere steder (se kap. om PsykBase)
• Del 5- journalføring og Psykbase, Rutiner for journalføring,
Arbeidsnotater i journal, Retting av journal
(2.6) Rekruttering av
pasienter
14. PSIs hjemmeside og
Facebookside bør uttrykkelig
opplyse om at personsensitive
opplysninger ikke må sendes
via e-post
15. Det bør vurderes å
etablere en sikker elektronisk
kanal for pasientdialog – for
eksempel om sikkert
nettskjema kan utvikles og
brukes
16. Annonsering bør bedre
gjenspeile tilbudet og
målgruppe

•
•

Det er opprettet en sikker
digital søknadsfunksjon for
pasienter.
Nettside og
facebookannonsering er
oppdatert.

•
•
•

Intervjuer med IT USIT og IT SV
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter

Det er opprettet en sikker digital søknadsfunksjon (nettskjema rett i TSD) for
pasienter.
Spørreskjema som sendes til pasienten er fremdeles papirbasert og samles inn
ved første møte. PSI ønsker å digitalisere spørreskjema med en elektronisk
løsning. Det fremkommer ikke navn til pasienter i spørreskjema.
Facebook blir sporadisk brukt til annonsering med link til PSI sine nettsider for å
kunne søke via nettskjema.

Dersom inntakssamtaler foregår utenfor PSI, er det
risiko for at sensitiv informasjon kommer på
avveie. I tillegg kan det oppleves uklart om UiO er
behandler.
Anbefalt tiltak:
• Presisere i kvalitetshåndboken hvor
inntakssamtalen skal foregå

Inntakssamtalen er regulert i kvalitetshåndboken. Pasienten undertegner
samtykkeskjemaet i løpet av inntakssamtalen. Det er ikke presisert hvor samtalen
må foregå. Det har vært kommunisert til veiledere at inntakssamtalen må foregå
på PSI.
Det ble rapportert i CIM at klinikksystemansvarlig har gitt eksterne veiledere
tillatelse til å gjennomføre inntakssamtalen på sine arbeidsplasser. Dette var
unntaksordning i oppstart av dette semesteret pga manglende støttesystemer.
Meldingen er ikke vurdert som avvik.
Kvalitetshåndbok:
• Klientforløp
• Del 3- rutiner og prosedyrer

(2.7) Tilgangskontroll
pasientjournaler
17. Elektronisk journal med
tilfredsstillende
internkontroll, særlig
tilgangskontroll og logger
18. Innføre rutine slik at man
1-2 ganger i året gjennomgår
autorisasjoner, tilganger og
logger
19. Innføre rutine som sperrer
nøkkelkort for studenter og
ansatte som ikke skal ha
tilgang, herunder når de
slutter ved PSI

•

•
•

•
•

Tilgang til pasientjournaler er
strengt kontrollert gjennom
flere rutiner, både tilgang til
rom, arkivskap og loggføring.
Det gjennomgås nå hvor streng
tilgangskontrollen til PsykBase
er.
Det undersøkes hvilke logger
som vil være tilgjengelig i
PsykBase og hvilke logger som
kan gjøres tilgjengelig av
leverandør.
Det lages nå rutiner for
tilgangsbegrensning for it.
Kvalitetshåndboken, som nå er
under revisjon, vil også beskrive
rutiner for
adgangsbegrensninger med
nøkkelkort.

•
•
•
•

Intervjuer med USIT og IT SV
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter
Tester:
1. nøkkelkort til
journalrommet
2. besøk i journalrommet
3. observasjon av utføring av
kontroll på Psykbase logg

De foregår dialog med leverandøren om muligheter til å ha flere
informasjonsfelter til kontroll av logger.
Ved neste innkjøp skal det vurderes om Psykbase skal installeres i TSD i stedet for
å bruke en webbasert løsning. Dette øker muligheten til å regulere og kontrollere
tilganger.
Tester:
1) Kun aktuelle studenter, ansatte og veiledere har tilgang til
journalrommet. Ved testing fant vi 15 registrerte studenter fra BFT
klinikken som hadde adgang til journalrommet uten behov for det. Dette
har blitt rettet. Vi ser ikke alvorlig på det da rommet nylig er opprettet og
det ikke er mulig å hente ut personsensitive informasjoner uten
ytterligere tilganger til systemet eller skapene.
2) Organisering av skap, levering av nøklene og loggføring er strengt
kontrollert. Vi har ikke funnet avvik ved vårt besøk.
3) Tilgang til Psykbase er robust med bruk av en sikker kobling (VPN) med
smartkort til websiden og videre innlogging med ID og passord til
Psykbase løsningen.
Aktivitetslogger i Psykbase gjennomgås daglig av administrativ
koordinator for å sjekke riktig buk av løsningen. Koblingen er tillatt bare
fra noen få autoriserte maskiner, men det er mulig å koble seg på fra

Risiko for pålogging utenfor PSI lokaler og
uautoriserte maskiner. Det er fortsatt mulig å logge
seg på eksternt for de autoriserte brukere (krever
smartkort og ID/passord).
Risiko for at kontroll av logger ikke oppdager
ekstern pålogging til Psykbase.
Pågående tiltak:
Det foregår dialog med leverandøren om
muligheter til å forbedre logger for kontroll.
Ved neste innkjøp skal det vurderes om Psykbase
skal installeres i TSD i stedet for å bruke en webbasert løsning. Dette øker muligheten til å regulere
og kontrollere tilganger.
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andre maskiner. Det foregår dialog med leverandøren om muligheten til
å kunne hente ut mer informasjon fra logger for å kontrollere det.
Vi har ikke funnet noen avvik i vår loggkontroll.

I journalrommet er det fire maskiner som er offline som benyttes til notater fra
studentene. Disse maskiner har ikke profil og tilbyr en felles lokal disk for lagring.
Maskinene avvikles nå.
Kvalitetshåndbok:
• Innsynsrett i journal
• Del 5- journalføring og Psykbase, Rutiner for journalføring, Arbeidsnotater i
journal, Retting av journal.
• Del 5- journalføring og Psykbase, skanning til og utskrift fra psykbase
(2.8) Politiattester
20. Følge opp at alle
studenter leverer politiattest
før behandling av pasienter

•

Alle studenter som er terapeut i
klinikkene har levert politiattest

•
•
•
•

(2.9) Taushetserklæring
21. Kontrollere at alle
taushetserklæringer er
innhentet fra alle før
pasientbehandling.

•

Alle studenter som er terapeut i
klinikkene har signert
taushetserklæring

•
•
•
•

Intervjuer med administrativ
koordinator og klinikk
systemansvarlig
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter
Test av samlede politiattester

Innleverte attester er registrert i FS.
Vi har ikke funnet noen avvik i vår test.

Intervjuer med administrativ
koordinator og klinikk
systemansvarlig
Gjennomgang av rutiner,
prosess, metode
Gjennomgang av dokumenter
Test av fagetiske retningslinjer,
stikkprøver av avtaler med
studenter og veiledere

1)Fagetiske retningslinjer for PSI ble sist gang revidert i 2001. Studenter på
2.semester på PSYC1202 skal signere på en liste at de har lest disse. Listene for
avsluttende kull eksisterer ikke lenger pr. i dag, og for de siste årene er det løse
ark i en perm med ufullstendig navneliste som gjør det vanskelig å følge opp om
alle har signert.
2)Studentavtalen for bruk av Psykbase signeres ved oppstart av praktikum.
Taushetserklæring omtales i avtalen: vi har ikke funnet noen avvik.
• Ephorte: ansatt 2018/2955 og student 2018/2956.
3)Taushetserklæringer signeres foran hvert staffmøte og oppbevares hos
klinikkleder eller legges i journal og skannes i Psykbase. Dette ble sjekket i forrige
revisjon og var den gang i orden.

(2.10) Samtykkeerklæringer
22. Gå gjennom
samtykkeerklæringene med
hensyn på om det må angis
mer nøye hvilke
personer/grupper som får
tilgang til personopplysninger
og i hvilken form. Det bør for
eksempel opplyses om at
sladding ikke er det samme
som anonymisert

•

•

Samtykkeerklæringer er
oppdatert og gir tydelig
informasjon om hvem som har
tilgang til personopplysninger
og i hvilken form.
Videoopptak er satt på vent.

•
•

Gjennomgang av dokumenter
Stikkprøver av
samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæringsskjema har blitt gjennomgått av USIT-juristene med enkelte
merknader.
I den nye malen er det spesifisert at «Tilgang til din journal er begrenset til dine
behandlere hos oss». Dette gjenspeiler ikke forholdet per i dag, hvor også noen
administrativt ansatte har adgang pga tjenstlig behov og internkontroll. Vi stiller
spørsmål om bruk av ordet «avidentifisert» er riktig ifbm (fremtidig) bruk av
video. Per i dag brukes det ikke video.
Ovennevnte følges opp av USIT-juristene.

Risiko for at ikke alle studenter har signert
fagetiske retningslinjer.
Når taushetserklæring oppbevares hos veileder er
det risiko for at pasient ved eventuell forespørsel
ikke får informasjon om hvem som har hatt innsyn
i sin sak.
Anbefalt tiltak:
• Registrere signering av fagetiske
retningslinjer i FS, slik at man kan ta ut
rapporter og se fullstendighet og evt.
mangler.
• Revidere fagetiske retningslinjer.
• Presisere i kvalitetshåndboken at
taushetserklæringer fra staffmøter legges i
Psykbase, slik at man enklere kan svare på
innsynsspørsmål fra pasienten om hvem
som har hatt tilgang til opplysningene.
Tiltak følges opp av USIT.
EIR mener samtykkeskjema bør oppdateres. Når
video igjen skal brukes må samtykkeerklæringen
også gjenspeile dette på riktig måte.

Vi har ikke funnet noen avvik i vår test av at pasienter har avgitt samtykke.
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23. Gå gjennom
videosladdingsrutinene og
anonymisering av personer
(2.11) Spørsmål og
konsesjonsplikt for bruk av
helseopplysninger i
undervisning
24. Avklare med Datatilsynet
om det er krav til konsesjon
for bruk av personsensitive
data fra helseregistre og
journaler eller om det er
tilstrekkelig med forutgående
samtykke.

•

Samtykke er tilstrekkelig

(2.12) Melde- og
konsesjonsplikt ved
videopptak
25. Avklare om videoopptak
krever konsesjon
26. Videreføre
implementeringsarbeidet med
direkte overføring til TSD i
forbindelse med
konsesjonssøknad

•

(2.13) Minnepinner
27. Følge opp observerte
avvik for minnepinner som
ikke har kryptering,
undersøke årsaker. Vurdere
konsekvens av brudd eller
eventuelt sanksjoner og
oppdatere retningslinjer med
konsekvenser av brudd i
sikkerhetsprosedyre
28. Følge opp at rutiner for
bruk av krypterte
minnepinner og passord
etterleves. Minnepinner uten
passord må innleveres men
den gang for å etablere
nødvendig beskyttelse.

•

•

Konsesjonssøknaden ble
sendt 20.12.17. Det kan
hende at vi ikke trenger
konsesjon for bruk av video i
veiledning. Dette vil det
komme en avklaring på.
Videoer vil nå overføres
direkte i TSD, med unntak av
BFT. Der må vi gå opp hva
som bør gjøres.

Gjennomført

•

Intervjuer med USIT-juristene

USIT-juristene mener samtykke er tilstrekkelig, og Datatilsynet er bedt om å gi
beskjed hvis de ikke er enige.

•

Intervjuer med IT USIT og IT SV

Konsesjonssøknaden ble sendt 20.12.17.
Det er planlagt oppstart med video til veiledningsbruk når ny tilgangs- og
påloggingsrutine for TSD er på plass. Da vil alt overføres direkte til TSD og
studenten har kun tilgang til sin egen video. Løsningen testes nå.
BFT er ikke vurdert av EIR.

Minnepinner ikke lenger i bruk.
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Vedrørende

drift av internklikkene

ved Psykologisk

institutt

F ylkesmannen i Oslo og Akershusviser til brev fra Statenshelsetilsyndatert 7. desember2017
hvor det fremgår at vi har fått ansvar for den videre oppfølging av saken.
I samråd med Statens helsetilsyn ber Vi om at Universitet

i Oslo (UiO) utarbeider en plan for de

forbedringstiltaksom skal settesi verk for å bringe virksomhetenved internklinikkeneved
Psykologisk institutt i samsvar med myndighetskravene. Vi Viser i denne sammenheng særskilt
til de avvikene/ anbefalinger som fremgår av UiO sin internrevisjonsrapport av 23. oktober 2017,

samt de avvikene som fremgår av Kluges notat datert 17. oktober2017 vedrørenderettslig
vurdering av intemklinikkene ved Psykologisk institutts virksomhet, punkt 2 "Internklinikkens
virksomhet — forholdet til gjeldende helselovgivning".

Planenmå minimum inneholde:
.

hvilke tiltak som skal iverksettes

o

hvordan tiltakene skal gjennomføres
hvordan ledelsen skal følge opp resultatene av tiltakene og sikre seg at endringer faktisk
skjer
hvilken tidsramme de ulike tiltakene har.

Vi ber om å få tilsendt planen innen 6 måneder fra d.d.

Med hilsen

Jan Petter Odden

Eli Sandnes Flateland

fylkeslege

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Statens helsetilsyn

Postboks 8128 DEP
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