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GRUPPESØKSMÅL – PSYKOLOGISTUDENTER FRA UNGARN 

 
1. Hva saken gjelder 

Saksøkerne er tidligere studenter med master i «Psychology» med spesialisering i «Clinical 

and Health Psychology» fra Eötvös Loránd Tudományegyetem-universitetet (ELTE-

universitetet) i Ungarn. Saksøkte er Staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet. Det 

overordnede spørsmålet i saken er om saksøkerne er utdannet til et yrke som er det samme 

som det norske psykologyrket i EØS-reglenes forstand, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

artiklene 3, 4, 13 og 14 jf. helsepersonelloven §§ 48a første ledd bokstav b) og 49 andre ledd. 

Vilkåret om «samme yrke» er et grunnvilkår for å kunne oppnå lisens og senere autorisasjon 

som psykolog i Norge. 

 

I september 2016 endret norske myndigheter praksis for godkjenning av søkere med master i 

«Psychology» fra Ungarn, slik at ferdigutdannede fra da av har fått avslag på søknad om 

lisens og autorisasjon som norsk psykolog etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

 

Saken gjelder gyldigheten av avslagene. Saksøkerne anfører at avslagene er ugyldige. De 

mener de er utdannet til samme yrke som norske psykologer, og dermed har rett til 

anerkjennelse som norsk psykolog etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 13 og 14. Det 

anføres og at det foreligger usaklig forskjellsbehandling. Enkelte av saksøkerne krever i 

tillegg fastsettelse av ansvarsgrunnlag for erstatning på grunn av saksbehandlingstiden.  

 

Staten mener avslagene er gyldige.  Staten anfører at saksøkerne ikke er utdannet til samme 

yrke som norske psykologer etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og at de derfor ikke har krav 

på lisens eller autorisasjon. Staten bestrider at saksøkerne er usaklig forskjellsbehandlet, eller 

at det er grunnlag for erstatning.  

 

Oslo tingrett har ved kjennelse 30. november 2018 fremmet saken som gruppesøksmål, jf. 

tvisteloven kapittel 35. Rammen for krav som omfattes av gruppesøksmålet er beskrevet slik: 

 

«Gruppesøksmålet omfatter EØS-borgere som etter 2014 har fullført utdanningen som 

leder frem til en mastergrad i «Clinical and Health Psychology» i Ungarn, og som 

ønsker anerkjennelse av sine yrkeskvalifikasjoner for å utøve sitt yrke som psykolog i 

Norge, og som har søkt og fått avslag på lisens eller autorisasjon i det minste fra 

Helsedirektoratet.» 

 

 



 

På denne bakgrunn kan de aktuelle deltakerne i gruppesøksmålet deles inn i to grupper:  

 
1. De som har mottatt vedtak fra Statens helsepersonellnemnd om avslag på autorisasjon 

eller lisens (Gruppe 1) 

 

2. De som har mottatt vedtak fra Helsedirektoratet om avslag på autorisasjon eller lisens 

(Gruppe 2) 

Retten har utpekt Tor-Arne Haugland som grupperepresentant. Dette innebærer at Tor-Arne 

Haugland har de rettigheter og plikter som følger av tvisteloven kapittel 35, og handler på 

vegne av gruppen. Grupperepresentanten kan også inngå forlik.  

 

Saken er fremmet som et gruppesøksmål etter tvisteloven § 35-6. Det betyr at den som 

ønsker å delta i saksøkergruppen må la seg registrere i et register opprettet av Oslo 

tingrett. Retten har besluttet at gruppens prosessfullmektig, som er advokat Per Andreas 

Bjørgan, skal bistå med denne registeringen, jf. nærmere nedenfor.  

 

I rettens kjennelse datert 14. februar 2019 har retten fastsatt et maksimalt økonomisk ansvar 

for det enkelte gruppemedlem på kr 30 000, og at kr 10 000 av dette beløpet skal innbetales 

som forskudd til gruppens prosessfullmektig sin klientkonto som vilkår for registrering i 

grupperegisteret. Et slikt øvre kostnadsansvar er nødvendig både av hensyn til 

grupperepresentanten som er den som direkte er ansvarlig for kostnadene, og den enkelte 

deltaker som skal være kjent med hvilken økonomisk risiko han eller hun løper ved å 

registrere seg. Forskuddsbeløpet skal sikre dekning av løpende utgifter i første instans. I 

maksimalbeløpet er det også tatt hensyn til eventuell ankerunde.  

 

Et registrert medlem kan, frem til rettskraftig dom er avsagt, ved henvendelse til retten, tre ut 

av gruppen. Innbetalt forskudd i forbindelse med registrering kan da ikke forventes refundert.  

 

 
2. Hvordan registrere seg i gruppesøksmålet 

Du kan registrere deg som medlem/deltaker i gruppesøksmålet ved å sende en skriftlig 

henvendelse til advokatfirmaet Lund & Co DA v/advokat Per Andreas Bjørgan på e-post til: 

pab@lundogco.no og ceh@lundogco.no.  

 

Følgende opplysninger må oppgis for å bli registrert:  

 

 Deltakerens navn, adresse og fødselsdato 

 E-postadresse 

 Hvilken gruppe deltakeren hører inn under (se beskrivelse ovenfor) 

 Eksamenssted 

 Eksamensår og -måned 

 Dato for vedtak fra Helsedirektoratet og eventuelt Statens helsepersonellnemnd 

I tillegg må forskuddsbeløpet innbetales til konto nr. 8601 20 60159, merket «P2397 [fullt 

navn på deltakeren]». Advokat Bjørgan sender så samlet påmelding til Oslo tingrett ved 

utløpet av påmeldingsfristen jf. nedenfor.  
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Alternativt er det mulig å registrere seg som medlem av gruppesøksmålet direkte til retten via 

skjema lagt ut på Oslo tingretts hjemmeside: www.domstol.no/registrering-gruppesoksmal-

psykologistudenter-ungarn. De samme opplysningene som nevnt over må da registreres i 

web-skjemaet.  

 

Det er også mulig med muntlig registrering ved personlig oppmøte i Oslo tinghus.  

 

For at en direkte registrering til retten skal regnes som gyldig, må forskuddsbeløpet innbetales 

til gruppens prosessfullmektig innen påmeldingsfristen. 

 

 
Frist for å la seg registrere som gruppemedlem og innbetale forskuddsbeløpet er satt til 

fredag 30. august 2019. 

 

 

Forhandlingene i retten vil finne sted fra mandag 14. oktober 2019, og det er satt av 7 

rettsdager til behandlingen av saken, det vil si til og med tirsdag 22. oktober 2019. 

 

 

 

Oslo tingrett, 29. mars 2019 

http://www.domstol.no/registrering-gruppesoksmal-psykologistudenter-ungarn
http://www.domstol.no/registrering-gruppesoksmal-psykologistudenter-ungarn

