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Spørsmål i forbindelse med utredning om framtidig ansvar og
organisering for terapiopplæringen i profesjonsstudiet i psykologi
Etter regjeringens beslutning om finansiering av samlet campus for NTNU er vi nå i ferd med å
innlede planlegging av et framtidig Senter for psykisk helse sammen med St.Olavs hospital. Vårt
Institutt for psykologi er en av flere enheter som planlegges inn i dette bygget. I forkant av denne
prosessen ønsker rektor å utrede ansvar og organisering for pasientbehandling knyttet til
terapiopplæringen i profesjonsstudiet i psykologi. Formålet er å fatte en beslutning som kan legge
rammer for videre planlegging og prosjektering av arealer for NTNU og St. Olavs hospital i et felles
senter.
Utredningen skal analysere fordeler og ulemper ved å opprettholde dagens organisering av
klinikkene ved NTNU, sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvar for, og
organisering av, pasientbehandling i profesjonsstudiets terapiopplæring overføres til helsevesenet.
Det er nedsatt en gruppe som utreder de to alternative modellene. NTNU har engasjert PwC for å
belyse juridiske sider ved begge modeller.
I forbindelse med utredningsarbeidet er det nødvendig å få departementets avklaring på to spørsmål:
1. Vil behandlingsansvar for terapiopplæringen overført til spesialisthelsetjenesten medføre at
pasienter ved terapiopplæringen omfattes av ventetidsgarantien (jfr.
Prioriteringsforskriften)?
På spørsmålet har vi fått ulike svar fra PwC og St. Olavs hospital:
PwC skriver basert på Prioriteringsforskriften (vedlegg 1, s. 4):
«Overføring til spesialisthelsetjenesten vil medføre at pasientene omfattes av ventetidsgarantien,
såfremt pasienten har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten kan
ikke opprette egne ventelister for terapiopplæring, dersom dette medfører at pasienter uten rett til
spesialistbehandling blir behandlet på bekostning av pasienter med slik rett.»
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St. Olavs Hospital skriver (vedlegg 2):
«Som ovenfor nevnt har helseforetaket også ansvar for utdanning av helsepersonell og forskning.
I den sammenheng kan man ta inn pasienter i behandling for undervisnings- og forskningsformål
som ikke oppfyller kravene for rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsforskriften.
Utdannings- og forskningsaktiviteten kommer i tillegg til annen pasientrelatert aktivitet ved
sykehuset, og vil ikke fortrenge pasienter som er innvilget rett til nødvendig helsehjelp.»
NTNU ønsker en avklaring på om PwCs fortolkning skal legges til grunn.
2. Er helseforetakets tildeling fra HOD for å følge opp Rammeavtale mellom
universiteter/høyskoler og Helse Midt-Norge RHF (vedlegg 3) ment å omfatte
profesjonsstudiet i psykologi?
En større dokumentgjennomgang har ikke gitt svar på om helseforetakets tildeling fra HOD
omfatter tilrettelegging for profesjonsstudiet i psykologi.
NTNU ønsker en avklaring på om tildelingen fra HOD til helseforetaket er ment til å omfatte
profesjonsstudiet i psykologi, og dermed eventuell tilhørende klinikkvirksomhet.

Vi imøteser departementets svar.

Med hilsen /s/
Anne Borg
Prorektor for utdanning

Vedlegg:
1. Memo fra PwC av 06.07.2018: Juridisk utredning knyttet til de to alternative modellene for organisering av
terapiopplæring ved NTNU
2. Brev fra St. Olavs Hospital av 16.08.2018: Kommentarer til memo fra PwC vedrørende organisering av
terapiopplæring ved NTNU
3. Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om
samarbeid om universitetsklinikkfunksjonene (udatert).
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