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RAMMEAVTALE MELLOM DE REGIONALE HELSEFORETAK OG 
NORSK PSYKOLOGFORENING OM SPESIALISTPRAKSIS I KLINISK 
PSYKOLOGI 

§ 1. Formål og virkeområde

1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis i klinisk 
psykologi for psykologspesialister, heretter kalt psykologen. 

Avtalepraksis organiseres i samsvar med vedtatte regionale planer for 
spesialisthelsetjenesten og i henhold til gjeldende lovgivning. 

Rammeavtalen og den individuelle avtalen gjelder som samlet grunnlag for psykologens 
virksomhet. Psykologen og det Regionale Helseforetaket (RHF) kan avtale tilpasninger i 
den individuelle avtalen. 

1.2 Det regionale helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenesten i sin region. Ved 
ivaretakelsen av sørge-for ansvaret inngår avtalespesialistene som en integrert del. 
Psykologen skal innenfor avtalen utføre oppgaver som defineres som 
spesialisthelsetjeneste. 

Et av formålene med avtalen er å tydeliggjøre ordningen med avtalepraksis som viktig for 
realisering av helsepolitiske mål. 

Rammeavtalen skal bidra til å sikre befolkningen god tilgang til helsetjenester av høy 
kvalitet. Partene skal bidra til at offentlige ressurser innrettes mot å avhjelpe helsekøer og 
løse oppgaver i spesialisthelsetjenesten, samt til at pasienter med akutt og kronisk sykdom 
får korrekt behandling og gode pasientforløp. 

Rammeavtalen skal videre bidra til å sikre forutsigbare økonomiske, driftsmessige og 
faglige rammevilkår i spesialistpraksis. 

1.3 Samarbeid 
Partene forutsetter aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialistene, RHF og 
Helseforetakene (HF), herunder også andre relevante institusjoner som bidrar til å oppfylle 
RHFs sørge-for ansvar. Partenes intensjon er å styrke samarbeidet med kommunenes helse-
og omsorgstjeneste, sosialtjenesten, kommunepsykologene og fastlegene. 

RHF skal sørge for kommunikasjon og koordinering mellom samarbeidsaktørene blant 
annet gjennom samarbeidsutvalget og bruk av styringsdokumenter/bestillingsdokument 
(HF og andre relevante institusjoner). Formålet med samarbeidet er å understøtte 
ivaretakelsen av RHF sørge-for ansvar jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a samt ivareta 
samhandlingsrefmmens intensjoner. 

Samarbeidsavtalen kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/strømmer), 
håndtering av ventelister, fristbrudd, faglig samarbeid mellom HF avdelinger og psykolog, 
utveksling av informasjon om kapasitet, utveksling av informasjon om felles prosedyrer og 
kliniske retningslinjer, deltakelse i kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom 
psykologen og HF mv. 
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