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Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi  
 
 

I Norge utdannes det årlig om lag 240 kandidater med Cand.psychol grad. Graden 
gir grunnlag for autorisasjon som psykolog, og kandidatene får etter endt utdanning 
selvstendig behandleransvar. Psykologers yrkesutøvelse reguleres blant annet av 
”Lov om helsepersonell” (Helsepersonelloven). I Norge er det krav om at enhver 
institusjon som gir tilbud til pasienter med psykiske lidelser skal ha ansatt en 
psykolog. I St. meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, understrekes nye 
krav til helsepersonellets kompetanse i takt med nye prioriteringer og innretning av 
primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Enkelte psykologer har i dag rett til 
å sykemelde, og Helse- og omsorgsdepartmentet, HOD, vurderer om psykologer skal 
gis henvisningsadgang til spesialister. 

Utdanningen er 6-årig og fikk, sammen med medisin og veterinærmedisin, da 
Kvalitetsreformen ble innført dispensasjon fra det generelle kravet om at høyere 
utdanning skal ha en 3-årig bachelor og 2-årig masterstruktur. Begrunnelsen for dette 
var: 
 

• ”Departementet finner at det er nødvendig å gjøre unntak for de kliniske 
studiene som i dag er lengre enn fem år. Slike studier krever både omfattende 
teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i diagnostisering og 
behandling. Av hensyn til pasient-/klientbehandlingen må slike utdanninger 
holde et så høyt faglig nivå at uteksaminerte kandidater har høy 
funksjonsdyktighet.  

• Studier som har et større omfang enn fem år, skal beholde nåværende 
gradsbetegnelse.”  
(St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte 
unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning. 
http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regpubl/stmeld/045001-040002/dok-bn.html) 

 
Som ’integrert studium’ er psykologi imidlertid i en særstilling sammenliknet med de 
to øvrige utdanningene som fikk dispensasjon. Opptak til psykologistudiet skjer på 
basis av ett års forstudier i psykologi, såkalt årsenhet i psykologi.  
Psykologutdanningen er dermed pr i dag den eneste profesjonsutdanningen i Norge 
som ikke tar opp studenter gjennom Samordna opptak, SO. 
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Universitetet i Oslo gikk over til opptak gjennom SO i 2007. Begrunnelsen var 
primært å sikre at studentene allerede fra studiestart sosialiseres inn i den 
kommende rollen som psykolog og begynne med tidlige praksiskomponenter. På 
denne måten har UiO besørget at de leverer en utdanning som er i tråd med det 
generelle grunnlaget som dispensasjonen fra Kvalitetsreformen ble gitt på.  
 
Cand.psychol-utdanningen ved UiB har siden opprettelse på slutten av 60-tallet tatt 
opp studenter på grunnlag av forstudier i psykologi, og i tillegg til de fire 
profesjonsuniversitetene er det for tiden to læresteder som tilbyr de forstudiene som 
gir grunnlag for opptak (Årsenheten i psykologi). Dette årsstudiet ved UiB utgjør nå, i 
tillegg til å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet, det første året i fakultetets 
bachelorutdanning i Generell psykologi.  
 
Da årsenheten først og fremst skal fungere som første året i et seksårig 
utdanningsløp for psykologer, er den innholdsmessig relativt lik på tvers av 
lærestedene.  Imidlertid er den samtidig såpass forskjellig at noen kandidater som 
tas opp på psykologutdanningen kan ha kunnskapshull, eks. i biologisk psykologi, 
mens andre gjennom profesjonsutdanningen vil få repetert områder som på deres 
lærested ble dekket i forstudiene. Dagens opptaksordning basert på årsstudiet får i 
så måte konsekvenser i termer av et mindre optimalisert utdanningsløp. En større 
gjennomgang av alle årsstudiene i Norge konkluderte i 2009: ”Gjennomgangen 
synliggjør at lærestedene varierer til dels betydelig både når det gjelder innhold og 
vurderingsformer i årsstudiet. Dette skaper utfordringer knyttet til at årsstudiet utgjør 
opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi. Utfordringene er primært knyttet til 
to faktorer; 1) likhet i konkurransevilkår for studenter fra de ulike lærestedene og 2) 
basis for nivå i oppfølging av basalemner i psykologi i undervisningen på 
profesjonsstudiet”1. 
 
Ettersom UiO har innført direkte opptak til Cand.psychol utdanningen er det nå 
nasjonalt om lag 1200 studenter som kan konkurrere om de 170 studieplassene som 
er tilgjengelig på profesjonsutdanningen i psykologi ved UiT, NTNU og UiB. En følge 
av den sterke konkurransen og karakterkravene for å komme inn på 
profesjonsutdanningen er at en betydelig antall studenter årlig velger å ta deler av 
årsenheten om igjen, og det er ikke uvanlig at enkelte studenter tar samme emne 
opp igjen flere ganger. Studiepoengene som genereres på denne måten teller ikke 
med i universitetets produksjon. For UiB utgjør gjentak av deler av årsenheten i 
psykologi fra 2500 til 3500 studiepoeng årlig. Det medgår ordinært ressursgrunnlag til 
å generere disse studiepoengene.  
 
For ca tusen studentene av de som årlig tas opp på årsenheten og som ikke går 
videre i profesjonsstudiet, vil årsenheten være en del av andre studieforløp, og det er 
ikke gitt at de fagmoduler som inngår i årsenheten vil være de mest optimale for 
deres videre utdanningsløp. 
 
Det vil kunne fremholdes at ordningen med opptak på basis av forstudier er 
nødvendig for å sikre at en får de beste og mest motiverte studentene. Erfaringene 
fra UiO indikerer imidlertid at det ikke er vesensforskjell på studentmassen som tas 
                                                 
1G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. Det 
psykologiske fakultet. UiB. 2009 
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opp gjennom SO-opptak og de som rekrutteres via årsenheten når det gjelder kjønn, 
alder eller mangfold i bakgrunn, og at endring i opptaksordning heller ikke fører til 
større frafall fra profesjonsutdanningen (vedlegg 1). 
 
På bakgrunn av dette anbefalte Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning,  
NPP 2, (nedsatt av Universitets- og høgskolerådet) våren 2010 enstemmig de tre 
universitetene som ennå ikke har endret opptaksgrunnlag, om å gjøre dette. 
Hovedbegrunnelsen var å sikre at studentene allerede fra starten kommer inn i et 
studieløp som gjennom teori og praksis gir den nødvendige kompetansen for å fylle 
det betydelige ansvaret som en psykolog får ved endt utdanning.  I tillegg anså NPP 
at årsenheten representerer en lite optimalisert ressursbruk, både for studentene 
som ikke kommer inn på profesjonsutdanningen, og for de mange som i flere år 
velger å bruke tid på å forbedre karakterer på denne (vedlegg 2). Sentralstyret i 
Norsk psykologforening vedtok 18.03.10 i forbindelse med behandling av Norsk 
Psykologforenings utdanningspolitiske dokument å anbefale de tre lærestedene som 
ennå ikke har gjort det, om å avvikle årsenheten som opptaksgrunnlag for 
profesjonsstudiet.3 
 
Ved Det psykologiske fakultet ble saken behandlet våren 2009 i Programstyret for 
profesjonsutdanning 20.05.09 samt i Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering, 
KUE, 03.06.09 der en begge steder gikk inn for å endre opptaksgrunnlaget. 
Vedtakene var omstridte, og innvendinger fra Programstyret for årsstudiet og 
bachelorgraden i generell psykologi har blitt tatt til etterretning for å sikre en så god 
saksgang som mulig.   
 
Det foreligger nå høringsuttalelse i saken fra Programstyret for årsstudiet og 
bachelorgraden i generell psykologi (vedlegg 4) som konkluderer med at det er 
ønskelig å opprettholde dagens opptaksordning. Det foreligger også en 
høringsuttalelse fra Programstyret for profesjonsutdanningen (vedlegg 3). Et flertall i 
denne høringsgruppen bestående av tre tidligere dekaner ved fakultetet gikk inn for å 
endre opptaksgrunnlaget, mens et flertall i programstyret gikk inn for å beholde 
dagens ordning, og altså følge mindretallet i høringsuttalelsen. Ved Det psykologiske 
er det per dato altså et flertall i de underliggende organer som går inn for å beholde 
dagens opptaksordning.  
 
Det foreligger nå en økonomisk konsekvensanalyse av mulige endringer i 
opptaksordningen (vedlegg 1). Denne konkluderer med at endringer i 
opptaksordningen ikke synes å innebære negative økonomiske konsekvenser for 
fakultetet.  
 
Dersom opptaksordningen til profesjonsutdanningen endres, vil ikke årsenheten 
legges ned. Årsenheten består av emnene (Ex.phil, EXFAC, PSYK 100, 101, 102) 
der snittkarakter fra de tre siste er opptaksgrunnlag for profesjonsutdanningen (andre 
eksamener må være bestått). Det vil kunne legges opp til betydelig omfang av felles 

                                                 
2 Nasjonalt profesjonsråd er sammensatt av ledelsen for de fire profesjonsuniversitetene (UiO, UiB, NTNU og UiT) og 
studentrepresentanter. I tillegg deltar representanter fra fagmyndighet i Helsedepartement/Helsedirektorat, 
Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, UHR og faglig ledelse for Norsk Psykologforening. 
3 Sentralstyrets vedtak: "Psykologforeningen mener at opptak etter gjennomført årsenhet, slik dagens praksis er ved enkelte 
universiteter, bør opphøre. Psykologforeningen vurderer et helhetlig og integrert studieløp på seks år som det beste”. 
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undervisning av de deler av årsenheten som vil være overlappende mellom 
profesjonsutdanningen og BA-løpene, Generell psykologi samt Arbeids- og 
organisasjonspsykologi. Studenter som i dag henvises til å bruke årsenheten som en 
del av et ikke planlagt BA-løp, vil kunne velge emnekombinasjoner som i større 
utstrekning er tilpasset det studieløpet som de da planlegger.   
 
Dersom opptaksordningen skulle endres, og det skulle vise seg at det blir ledige 
studieplasser på Cand.psychol studiet, vil studenter som er inne i et BA-løp for 
generell psykologi relativt enkelt kunne innpasses i profesjonsstudiene. Det vil også 
være mulig for studenter som ønsker å avbryte profesjonsutdanningen å kunne 
innpasses i et relevant BA-løp.   
 
Da de deler av årsenheten som i dag utgjør opptaksgrunnlag til 
profesjonsutdanningen vil kunne opprettholdes som emner, vil det være mulig å 
etablere en prøveordning der en både anvender dagens opptaksordning og innfaser 
en modell der eks. 50 % av studentene tas opp gjennom SO. Studentene som tas 
opp gjennom SO vil da i løpet av det første studieåret tilbys obligatoriske 
praksisorienterte komponenter, få forelesninger i fagetikk mv. De øvrige 50 % av 
studentene vil tas opp på basis av ordinær årsenhet til det andre året. Begge grupper 
følger fra andre studieår den studieprogresjon som er planlagt i den nye 
studieplanen. Prøveordningen foreslås å evalueres etter fem år, og i tillegg til 
sammenlinkning mht demografiske opplysninger, karakterer mv., foreslås det å 
gjennomføre fokusgruppeintervjuer med vekt på å sammenlikne rolleidentitet, 
opplevelse av faglig tilhørighet, faglig engasjement osv. Evalueringen vil kunne 
gjennomføres av ekstern institusjon (eks NIFU STEP der kontrakt om oppdraget vil 
kunne etableres ved oppstart av en mulig endring).  
 
Fakultetsledelsens kommentar: 
Dersom opptaksgrunnlaget endres, vil det være mulig å implementere endringen 
samtidig som ny studieplan innføres. Utarbeidelse av overgangsordninger og plan for 
studentinformasjon vil ha høy prioritet.  
 
Første året UiB eventuelt starter med direkte opptak vil det være ”dobbeltopptak” 
med ny og gammel modell slik at det blir fullt opptak av studenter også til andre året 
av profesjonsutdanningen. I tillegg vil halvdelen av studentopptaket gjennom SO 
være basert på tilleggspoeng (eksamener, alder, praksis med mer). Saken skal 
endelig behandles av Universitetsstyret. Fakultetsledelsen legger saken frem for 
Fakultetsstyret med følgende anbefaling: 
 
Som en 5-årig prøveordning foreslås det at 
 

 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp 
gjennom Årsenheten som i dag  

 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp 
gjennom SO 

 Det tas sikte på at ordningen innføres samtidig med ny studieplan.  
 Når endringen iverksettes planlegges det en ekstern evaluering 
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Fakultetsledelsen legger frem følgende forslag til  
 

Vedtak: 
 
Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å innføre en femårig prøveordning med endret 
opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med fremlagt forslag i 
saksfremlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Konsekvensanalyse knyttet til forslag om endringer i opptaksordning for profesjonsutdanning i 
psykologi v/ UiB. 
2. Vedtak Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, NPP, 27.04, sak 03/2010. 
3. Høringsuttalelse av 13.04.10 fra Programstyret for profesjonsstudiet i psykologi 
4. Høringsuttalelse av 22.03.10 fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykolog 
5. G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. 
UiB. 2009  
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