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Tittelen psykolog som lovbeskyttet profesjonstittel for helsepersonell
Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev fra dere av 2. september 2019 hvor dere
forslår endring av helsepersonelloven § 48 første ledd bokstav t fra "psykolog" til "klinisk
psykolog". Dere anmoder også om en vurdering av hvorvidt sammensatte psykologtitler faller
inn under dagens beskyttelse av tittelen "psykolog". Vi beklager at det har tatt tid å svare på
henvendelsen deres.
Sammensatte psykologtitler
Det fremgår av helsepersonelloven § 74 første ledd at bare den som har norsk autorisasjon,
lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven § 53, har rett til å benytte slik
yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. Eventuelle brudd
på reglene håndheves av fylkesmannen/Statens helsetilsyn.
"Psykolog" er en beskyttet tittel som ikke kan brukes av andre enn de som har autorisasjon
eller lisens. Tittelen kan ikke brukes på en slik måte at det kan gis inntrykk av at man har slik
faglig kompetanse som autorisasjon eller lisens krever.
Sammensatte titler hvor ordet "psykolog" inngår, er i de aller fleste tilfeller forbudt etter
helsepersonelloven § 74 fjerde ledd fordi de kan gi inntrykk av at personen har slik
kompetanse som autorisasjon eller lisens krever, dvs. klinisk psykologkompetanse. Likevel
kan noen helt spesielle sammensatte titler unntaksvis aksepteres ut fra sammenhengen de
brukes i, for eksempel fordi det er åpenbart at den sammensatte tittelen ikke har noen
sammenheng med at vedkommende har klinisk psykologkompetanse. Som nevnt er det
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tilsynsmyndighetene som vurderer hvorvidt bruk av en tittel er i strid med helsepersonelloven
§ 74.
Endring av helsepersonelloven § 48 første ledd bokstav t fra "psykolog" til "klinisk psykolog"
Departementet takker for deres innspill, og vil ta de med oss videre dersom reglene skal
vurderes.
Departementet arbeider kontinuerlig med å forbedre det norske autorisasjonssystemet. Dette
skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet og andre aktører. Det har
blitt gjennomført flere ulike tiltak de siste årene som har ført til forbedringer og forenklinger.
Samtidig er det også slik at spørsmålene som blir stilt, åpner for ytterligere refleksjoner om
hvordan lovverket fungerer og hvordan den kan forbedres. Det er derfor positivt at flere ulike
aktører, inkluderte dere, gir innspill om hvordan autorisasjonsreglene bør utformes. Det gir et
godt utgangspunkt for det videre forbedringsarbeidet.
Med hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
avdelingsdirektør
Nina Sofie Lem Samuelsen
rådgiver
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