
Referat PU-møte 16.01.18 

 

1/18: Godkjenning av saksliste og innkalling  

- Godkjent  

o Men ønsker stikkord under hvert punkt. Dette for å blant annet kunne ta ting til 

kullene på forhånd. 

▪ Burde også legge til hva som er vedtektsaker og diskuteringssak.  

o 4 saker lagt til på eventuelt 

 

2/18: Informasjon fra IS  

- Sist møte:  

o Saken om utsettelse av ombygging av arealer i vestfløyen: forskningssjefen 

satt ”himmel og jord i bevegelse”, og truet med å gå fordi han var redd for å 

ikke labene sine klare til høsten.  

o Det som skjedde var et styrevedtak om at det skal bli satt sammen en 

arbeidsgruppe for å finne arealer til studenter, sosiale arealer.  

▪ Skal være studenter i arbeidsgruppa. Audun får ansvar for dette. Audun 

får mandat til å legge opp til å få en arbeidsgruppe der vi (studentene) 

har mest mulig spillerom.  

o Kritisk til ”klubben”. Burde tilbake til studentene.  

▪ Mulighet for å lage kjellerlokale der? 

▪ Kollokvierom, lesesal 

▪ Argument for å ta det tilbake: dersom de bruker områder på SINTEF til 

praktikum 

▪ Kommentar om at hvis vi vil bruke den som sosiale arenaer kan også 

de ansatte ha det.  

- Budsjettet er vedtatt. Kuttet 2 millioner.  

o Går ”bare” 10 millioner i underskudd 

o Kommentar om at Kogn. Nevr. 2 har mistet foreleser i tema persepsjon. 

3/18: Informasjon fra PR  

- Jobber med det siste av programrevisjonen som skal sendes oppover til fakultetet 

- Karethe har kommet med forslag 

o Ny linje: abnormal psykologi/psykopatologi. Ikke tenkt på som en linje 

tidligere 

o Nå:  

får litt abnormal første semester, et tema i innføringsboken. På fjerde semester: 

psykopatologi, går rett på alvorlige psykiske lidelser, hopper litt over mindre 

alvorlige. 7. Semester: Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne, 

oppfattes todelt (hvordan utrede, og årsaker).  

o Ønsker å flytte psykopatologien opp, og heller flytte årsaker og det mer 

grunnleggende (kanskje også det utredende) ned. På den måten få en mer 

naturlig oppbygging innenfor faget.  

o Mister innføringsfaget, så mister dermed den innføringen på første semester.  

o Innspill om et savn om et fag hvor man går gjennom de forskjellige 

sykdsomsgruppene (depresjon, angst, spiseforstyrrelser...) like nøye som man 

går gjennom de mer alvorlige psykiske lidelsene.  

▪ Dette er diskutert allerede. Mulig løsning er å utvide psykopatologi 

faget 

o Innspill om verdi av å ha om schizofreni tidlig, men enighet om å flytte ned 

utredning.  



o Innspill om at det også var godt å ha psykopatologi først. Karethe svarer at det 

kan være dumt å ha utredning etter psykopatologi. Tenker knagger å henge på 

først. 

o Innspill om at utredning passer fint i kombinasjon med praksis.  

▪ Men stor variasjon i praksisen. Eksempel med at en følte han brukte 

mer klinisk nevro. 

o Innspill om at vi trenger innføring i psykiske lidelser, men kan evt. følge opp 

med alvorlige psykiske lidelser. 

o Husk: PR kan bare legge føringer på fagene, ikke bedrive detaljstyring. 

Bekymring om for mye fokus på alvorlige sinnslidelser.  

o Innspill om å kutte utredning i to: en del som flyttes ned og den andre ha 

tilsvarende WISC/WAIS bare med ICD-10.  

o Innspill fra Audun om å kunne ta utredningsdelen både fra psykopatologi og 

utredningsfaget og slå sammen. Og dermed blir psykopatologi mer fokus på 

nettopp de psykiske lidelsene.  

o Foreløpig ønsker Karethe å stemme i retning å ha utredning ned på fjerde 

semester, og dermed ha eks. psykopatologi senere.  

o Det blir en del av programrevisjon. Så første faget vil sannsynligvis bli 10p og 

dermed sikre en bredere forståelse gjennom å ha mer utredninger ned der. Og 

dermed en mer rendyrking av psykopatologi senere. Mao. Blir det snakk om 

delvis utsnitt fra fagene som blir byttet rundt. 

o Innspill om at det føles litt bakvendt å lære utredning før man lærer nok om de 

forskjellige lidelsene.  

▪ Nytt innspill om at det ikke er snakk om å bli ”eksperter” i utredning, 

men heller bli kjent med ICD-10.  

o STEMME:  

▪ hvem har ikke en formening om saken: 4 

▪ Hvem vil at utredning er tidlig og all psykopatologi senere: 2 

▪ Hvem vil at utredning blir der den er nå, men med mindre forandringer: 

2  

▪ Vi gir ikke innspill til Karethe som er på PR-møte samtidig. 

4/18: Informasjon fra FU  

- Årsmøte i SVSU hvor det skal velges leder blant annet. FU sender to representanter.  

5/18: Oppdatering fra Linda om fremgang i klinikkprosessen  

- Linda er syk, faller bort 

6/18: Varaer for IS og PR  

- Skrevet ferdig en utlysningsmail som sendes ut etter møtet i dag.  

- Setter frist på 1 uke.  

- Må ha vara ettersom det må være valgt vara for å få innsynsrett.  

- Utlyser bare for vara, og skal sitte til sommeren.  

- Valgkomiteen skal samle inn relevant informasjon, sende ut en innstilling og åpne for 

valgtaler.  

o Forslag om å åpne bare for valgtaler.  

▪ Kommentar om at det kan gå litt fort.  

o Forslag om at valgkomiteen kommer med en innstilling dersom det blir mer 

enn en søker, hvis ikke blir det valgtale.  

o Alle må oppfordre sine kull til å søke 

7/18: Diskutere kjønnsnøytrale toalett i nybygget  

- Innspill: ”bra at du er trygg på hvilken do du skal på, men ikke alle er det”.  

o Mange universiteter er på i den saken. 



- Innspill om at det virker som mange mener at det er en flott symbolsk handling 

o Kommentar om at noen, men et mindretall, mener at det kan bli litt mer søl.  

▪ Ny kommentar om å sette inn sånn såpe til toalettringen.  

- Åpent spørsmål om hvorfor det er så viktig.  

- SINTEF: skal vi fylle opp etasjene der burde det være kjønnsnøytrale toaletter. 

- Innspill om å beholde noen kjønnslige toaletter og noen kjønnsnøytrale.  

- Foreløpig diskusjonssak 

8/18: Diskutere heldagsseminar for å rydde opp i PU  

- Innspill om at det kan være unødvendig at alle sitter med dette. Forslag om 

arbeidsgruppe med noen som jobber effektivt 

- Kommentar om at alle studenter på PSI kan komme med innspill 

- Forslag om at man begynner med alle og så sitter i noen timer for å finne ut hva vi 

trenger, og så løse med arbeidsgruppe 

- De fleste er mest positive til arbeidsgruppe 

- Mulig løsning er å ha et ekstra møte, der man diskutere problemstillinger, 

brainstormer og gjerne har hørt med kullene sine på forhånd, for deretter å nedsette en 

arbeidsgruppe.  

o Kommentar om å bare ha PU-representanter hvis man har hørt med kullene på 

forhånd, evt. den store facebookgruppa.  

- Enighet i PU om å møtes for å bli enige om problemstillinger og gi mandat til 

arbeidsgrupper 

9/18: Eventuelt 

- Karakter: i programrevisjonen – hvilke fag skal ha karakterer?  

o Et mulig forslag har vært å ha karakterer på fellesfagene, og bestått/ikke bestått 

på profesjonsfagene. Bortsett fra på den avsluttende oppgaven.  

▪ Representant for 12. Semester som har vært på den tidligere 

overgangen mener at dette er en mulig løsning.  

o Innspill om at karakterer i rene kliniske fag er dumt 

▪ Skal man ha karakterer på teoretiske sak og spre dem utover hele løpet? 

o Innspill om at 5-poengersfag burde være bestått/ikke-bestått 

o Informasjon om at hovedoppgave sannsynligvis må ha karakter.  

o Innspill om at karakterer gir en pekepinn på om man faktisk kanskje burde ta 

opp et fag. 

o Innspill om at noen heller vil ha en D, enn å stryke.  

o Innspill om at noen av fagansvarlige som ønsker å ha karakter på sine fag føler 

studentene jobber mer med karakterer.  

o Innspill: kritikk til 5-6 timers skoleeksamen.  

o Forslag om å sende mail til Karethe om hva hun trenger innspill på og så kan 

man gi det på vegne av kull og ikke på vegne av PU 

- Arealutforming 

o Skal PU uttale seg om en holdning til at vi mister lesesalplasser på SINTEF? 

▪ Kommentar om å ikke gjøre det fordi vi vil ha en uttalelse fra 

instituttstyret.  

▪ Innspill om at det sitter veldig få på SINTEF. At det dermed kan være 

positivt at de bygger om tre etasjer til oss.  

• Motinnspill om at det også er viktig at vi mister totalt antall 

lesesalplasser, og dermed burde få litt flere på PSI. 

▪ Kommentar fra Audun om at det også er snakk om å åpne for alle. 

• Ny kommentar om at hvis man ombygger der, så kan man ikke 

åpne for alle.  



▪ Mulighet å åpne deler av bygget. 

• I første omgang skal Audun prøve å sette ned en arbeidsgruppe 

hvor studenter har mer innflytelse, se punkt 2/18 for mer 

informasjon. 

- Høringssvar 

o Rekker ikke å ha en fullstendig oppsummering av møtet tidligere på dagen. 

▪ Men vi har grunn til å være positive, men anbefales å komme med et 

høringssvar. 

o I dag 16. Januar legges det ut et 24-siders langt dokument med to modeller, 

som PU må lese og komme med et høringssvar til. Må være et 

sammenhengende svar.  

▪ Kommentar om at vi må understreke hva vi studenter er positive til.  

o Forslag om å idag sende ut informasjon til sine kull, ha et google docs hvor 

innspill kommer inn. Deretter møte på fredag, og forhåpentligvis får et 

dokument som man kan levere som høringssvar. På søndag hvis det ikke er 

ferdig, så kan eks. PU-leder skjære gjennom og renskrive.  

▪ Enighet. Møtes fredag klokken 14, før det må ALLE INFORMERE OG 

FÅ INNSPILL FRA KULLENE SINE. 

▪ Vi skal ha et google docs hvor PU kan legge inn kommentarer fra 

kullene.  

▪ Tor Amund skriver utkast til hva man skal dele med kullene sine.  

- Skikkethetsvurdering 

o Det burde være en nøyere skikkethetsvurdering ute i praksis, og det er et 

innspill om å kunne stryke personer som ikke utviser tilstrekkelig skikkethet 

ved arbeidsplasser 

o Det er ekstremt lite informasjon ute om denne skikkethetsvurderingen, men det 

snakkes om at det skal foregå en revurdering av denne. Det prøves å lage en 

standard.  

o Passe på å ikke skape en angiverkultur. 

▪ Samtidig at folk blir bedre av å bli kontrollert 

▪ Innspill om at folk ikke tør å fortelle hverandre ting på kullet.  

o Lærerne og eventuelt praksisveilederne burde ha mer å si.  

o Tar det som en sak neste møte 

 

 


