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Utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling
Norsk Psykologforening har med interesse lest Kunnskapsdepartementets utkast til strategi for
forskerrekruttering og karriereutvikling. Vi er enig i de fleste tiltak som er foreslått. Særlig det å få
ned antallet uønskede midlertidige stillinger er sentralt.
Det er likevel viktig at de ulike kartleggingene som er foreslått gir seg utslag i gode gjennomførbare
løsninger. Ikke rapportplikter og registreringskrav som fører til mer byråkrati.
Det som ikke er godt beskrevet er at lønn er avgjørende for å rekruttere forskere til universiteter.
Siden universitetssektoren ikke avlønner på samme nivå som for eksempel helseforetakene velger
ofte yngre forskere akademia bort. Også kommunal sektor taper i så måte.
For psykologer som også er forskere blir lønn og vilkår desto mer avgjørende både for rekruttering
og valg av karrierevei siden det å ta forskerutdanning i seg selv utgjør et tap i forhold til å jobbe i
klinikk.
For psykologforeningen er det derfor viktig å spille inn viktigheten av:

•

Bedre lønns- og arbeidsvilkår for forskere under og etter spesialisering:
o Psykologer og psykologspesialister bør få bedre uttelling for sin kliniske kompetanse
allerede i stipendiatstillinger, og deretter videre i sin forskerkarriere
o Psykologspesialister bør altså få bedre uttelling for dobbeltkompetanse også i
vitenskapelige stillinger

•

Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi som har vært finansiert over statsbudsjettet har
vært en suksess i forhold til å rekruttere psykologer i forskning siden denne ordningen fører
til både en fullført doktorgrad og spesialistgodkjenning. Gjennomføringsgraden har vært
særdeles høy og tilført høy kombinert klinisk psykologisk og forskerkompetanse til flere
sektorer i samfunnet der slik kompetanse er viktig. Denne ordningen bør videreføres
systematisk og spesifikt utvikles til en fast ordning med grener både til kommune- og
spesialisthelsetjenesten.
Øke antall studier på psykiske helsetjenester (kommunalt og spesialisthelsetjenesten) i tråd
med Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. Det mangler mye praksisnær forskning på
kommunale psykiske helsetjenester, og det er mange kunnskapshull det er viktig å tette
(f.eks. forebygging for barn/unge, forebygging av tvang, ROP-lidelser, samhandling mellom
tjenester, aktiv [re]habilitering).

•

o

De lovfestede psykologene i kommunene ville kunne bidra i større grad til
tjenesteutvikling og slik forskning dersom flere fikk muligheten til å oppnå
forskerkompetanse.
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