
Referat PU-møte, 17.11.17 
 
Dato: 17.11.2017 
Tid: 14.15-16.00 
Sted: Seminarrom 8 
  
Tilstede:  
Rabia Berfin Duydu, 1. sem 
Andreas Larsen (vara), 3. sem 
Thor Anders Storvann Johansen 4. sem 
Maria I. Salas, 5. sem 
Felix Koppe, 6. sem 
Sofie Cappelen, 7. sem 
Guro Martine Sandholt Bø, 8. sem 
Lene Sivertsen (vara), 9. sem 
Karin Tøssebro Berg, 11. sem 
Mina Løken (vara), 11. sem  
Julie Wasmuth, 12. sem 
Audun Torgersen, IS-rep 
 
57/17: Innspill fra PU til Joakim Dyrnes og IS 
• Forslag til vedtak er skrevet av 11. semester (og revidert etter samtale med Helene Nissen-Lie) 

o PUs diskusjon rundt hvert punkt ligger nederst i dette referatet 
o Se endelig vedtatt forslag i eget dokument 

• Vi sender vårt forslag både til Dyrnes og IS 
• Prosessen er ikke bestemt ennå, Dyrnes som sekretær. 
• Klinisk fagavdeling kommer til å spille inn noe til neste IS-møte. Vi vil at vårt innspill skal være 

på lik linje med deres innspill, siden vi har samme interesser rundt akkurat dette.  
o Interessekonflikt med ansatte: bruk av studentlokaler. Kommer heller som innspill til 

arbeidsgruppa, ikke nå.  
• Ett-trinnsmodell eller to-trinnsmodell?  

o I vårt forslag vil vi be om to-trinnsmodell 
o Totrinnsmodell innebærer at man først har en kort prosess der man konkluderer om det 

skal være spesialisthelsetjeneste eller ikke, før man senere utvikler ulike modeller.  
o Mange fordeler med å bestemme dette først, og så gå videre derfra:  

• Juridisk, i fagforeningen og blant klinikerne: enighet om at man ikke ønsker at 
internklinikken skal forankres i spesialisthelsetjenesten. Tydelig i høstens 
engasjement at studentene brenner for det samme 

• Derfor kan et vedtak rundt dette tas raskt 
• Argumenter for at internklinikkene ikke skal forankres i spesialisthelsetjenesten 

kan tas med i egen samling og gis til Dyrnes/IS i tillegg til PUs forslag til vedtak  
o Har vært motstand mot dette i IS. De vil heller ha full utredning på hvordan det evt vil se 

ut på sykehuset. 
 

• Blir den neste «kampen» om vi skal ha en felles voksenklinikk eller om vi skal fortsette å ha 
DT -og IPT-skillet? 

o Uenighet om dette i klinisk faggruppe.  
o Være forberedt på at dette kommer. Et spørsmål om differensiering.   

 
• Diskusjon om forslag til PU-prosess (intern): 

o Hvordan velge studenter som skal sitte i arbeidsgruppene nevnt over? 



o Hvorfor er ikke BFT inkludert? Fordi de er eksternklinikk, allerede under 
spesialisthelsetjenesten.  

o Forslag til å sikre innsyn og ansvar: møteplikt på alle PU-møter mens prosessen 
foregår.   

o Arbeidsgruppe 2: må være representanter fra alle klinikkene. Hvis vi ønsker det, og 
ønsker å argumentere for det, så må det flyttes opp til det forslaget vi sender til IS.  

o Vi vet ikke hva som blir vedtatt i IS. Vi må bare vite hvordan vi skal forholde oss til 
det.  

o Vi må tilpasse forslag til PU-prosess til hva IS faktisk velger.  
o Presisere i utlysningen hvem vi ønsker skal sitte i arbeidsgruppa (erfaring fra 

praktikum etc.)  
o Hvor viktig er det at alle har erfaring fra praktikum? Avhenger av hvor mange 

studenter vi har. Viktig at minst 2 med erfaring. Om det er flere: finne ut eksempelvis 
fra PU, noen som snart skal ha klinikk? 

o Vedta denne prosessen senere  
 

• Hvordan vil vi (PU) gi innspill til Dyrnes? 
o Dyrnes skal forberede saken på prosess. Komme med forslag. Samle inn innspill fra 

alle.  
o Allmøter? Møte med PU?  
o Forslag: ha møter med oss i PU, også allmøter med de som ønsker for tillitsbygging.  
o Nettskjema. Ikke bare samle inn innspill løst, men komme med ulike forslag og at det 

er et nettskjema for hvert forslag slik at man kan gi konkrete innspill.  
o Kan formidle til Dyrnes at vi ønsker alt parallelt: allmøter, møter med PU og 

nettskjema 
o Viktig: at han kommer med utkast! Så vi kan vite hva vi kommenterer på.  

 
o Gi forslag til Dyrnes?: Enstemmig vedtatt 
o Gi forslag til IS direkte?: Enstemmig vedtatt.  
o Prosess til Dyrnes (vi ønsker at Dyrnes skal samle inn informasjon fra alle 

profesjonsstudenter gjennom både allmøter, møter med PU og nettskjema. 
Deretter lager utkast, som studentene får se på, og igjen komme med 
kommentarer på. Dette skal skje så mange ganger som trengs. Også få se ferdig 
forslag til prosess, og komme med kommentarer.): Enstemmig vedtatt.  

 
 
58/17: Ferdigstille mandat og utlysning til arbeidsgruppene 

• Vedtektene våre er innholdsmessige gode, men struktur er må endres. Legge opp slik som 
SVSU. Utkast til dette er påbegynt. 

• Trenger bl.a. underpunkter: medlemmenes oppgaver, leders oppgaver, nestleders oppgaver, 
PUs oppgaver.  

• Tillitvalgtkurs? Kan vi få inn dette slik at alle tillitsvalgte får en innføring? Hør med 
Studentparlamentet.  

• Om vi skal få inn arbeidsgrupper: både se på vedtekter, og rollestruktur i PSIs 
demokratistruktur. Klargjøre mandatene. Hvem som skal være i gruppen, og hva skal de 
gjøre.  

- Følges opp videre 
 

59/17: Eventuelt: 
• Hva med helseledelse? Avtalen deres varer til 2021, sannsynligvis vanskelig å fremskynde 

det. 
o Vet ikke hva som har blitt snakket om mellom ledelsen og medfac  



o Sende formell innsynsbegjæring for kommunikasjonen her, f.eks? 
• Kort fra PR: 

o Fattet vedtak om at arealer også en del av utdanningshensynet.  
o Masse møter fremover (om programrevisjonen). Viktig at vi ikke gir slipp på nå, selv 

om vi har mye annet å gjøre.  
o Skal fases inn fra bunnen av. Tar 6 år før programmet er inne, så skal være der i 10 

år+ 
o Arealutvalg: komme oss inn i dette 

• PU profesjon og PU BAMA julebord: hvem arrangerer? ☺   
 
 

Diskusjon om forslag til prosessen rundt klinikkene, jmf. sak 57/17 
Punkt 1:  

o Presisere hvem det gjelder (DT og IPT fremfor både internklinikkene). 
o ”Så raskt som mulig”, er relativt. Kan tolkes forskjellig. 
o Hva med nevro? De vurderer jo også intern og ekstern, men har litt lyst til å bli ekstern.  
o Utelukker ikke forskjellige løsninger for hver klinikk. Beholde gamle formuleringen? Huske 

på at dette ikke betyr at man skal komme med en enten-eller løsning. Kan være at en del 
av internklinikk skal innunder SHT, mens andre deler ikke. Eksplisitt si: Det vil kunne være 
mulig å konkludere med ulikt for hver klinikk. Dette blir et grunnlag for den prosessen som 
arbeidsgruppe 2 skal gjøre.  

o Faglig vurdering i hver enkelt klinikk. Disse kan variere.  
o Kanskje de klinikkene som ønsker det kan ha en arbeidsgruppe 1.  
o Arbeidsgruppe 1 må konkludere, ikke bare utrede.  
o Plassering og organisering er to forskjellige ting: kan være organisert som SHT både på PSI 

og ute i helseforetak (plassering), eller at UiO har ansvaret (organisering), plassert enten 
på PSI eller eksternt.  

o Kalle punkt 1: ca «Trinn 1: spørsmål om praktikum skal være utenfor eller innenfor 
spesialisthelsetjeneste?» 

 
Punkt 2:  

o Heller si «utrede modeller for fremtidig plassering» enn organisering? Organisering dekker 
begge deler. Presisere dette? Skal vi skille mellom presisering og organisering? Være klare 
på hvordan vi skiller disse. Prosess to skal handle om alt, ikke bare plassering. 
Klagesystem, avvik, journalsystem. Så vil heller beholde organisering. Evt. heller bruke 
strukturering - for å unngå misforståelse.  

o Totrinnsløsningen må komme bedre frem. Underoverskrifter? Først, og så raskt som mulig: 
SHT eller internt. Deretter: utrede modeller.  

o Punkt 2 innebærer også «hvor skal det ligge». Plasseringsdelen, men også alt annet (alt 
annet enn om det skal være SHT eller ikke). 

o Kalle punkt 2: «Trinn 2: modell for organisering av praktikum» 
  
Punkt 3:  

o Hvordan sikre at medlemmene i arbeidsgruppa har tillit? Velge inn student, men hva med 
tillit til den ansatte? Skrive inn: «i vil at arbeidsgruppa skal være uavhengig av styret» - 
henvise til det innspillet i punkt 3. På slutten «dette innebærer at ingen fra IS er med» 

 
Punkt 4:  

o Vi har bedt om klargjøring av mandatet til Dyrnes. Venter på å få svar fra fakultetet. Blitt 
fortalt at vi kan bruke han akkurat som vi vil.  

o Punktet kan fremdeles stå, for å vise at det er viktig og noe vi har tenkt på. 
 



Generelle innspill: 
• Siden vi vil ha klinikkene her, så bør vi gå for en totrinnsmodell der man avklarer 

intern/ekstern først  
• Stor enighet i klinisk fagavdeling om at de vil ha en kjapp avklaring på at det ikke blir 

spesialisthelsetjeneste. De har tidligere vinglet på om de skal spille inn dette fordi det har 
vært en uenighet i IS.  

o Mulig å skrive et forslag som kun går på IPT og DT, fordi det er det vi vet noe om. Ønsker å 
støtte opp under det som er faglig fundert. Presisere at særlig viktig med totrinns-prosess 
på DT og IPT, nettopp fordi de ønsker det selv.  

• Viktig for studentene at DT og IPT skal være interne. Og deretter utvikle hvordan i 
arbeidsgruppa (feks at nevro kan bli SHT om ønskelig).  

o Bør vi legge inn begrunnelser/argumenter? Vil antagelig tidsbesparende + vise at vi har 
mange argumenter for hvorfor det er en god løsning  

• Ryddigst å ha argumentene ved siden av? Kan f.eks samle argumenter i slutten av 
dokumentet, evt gis til Dyrnes separat 

o At vi ikke ønsker at internklinikken skal være en del av spesialisthelsetjenesten er allerede 
juridisk og faglig forankret (både fra NPF, Syse, Kluge og blant klinikerne). Vært en prosess 
på dette allerede, hvor det ble tydelig i høstens engasjement at studentene brenner for 
det samme. Vedtak bør derfor kunne fattes raskt.   

• Har vært snakk om ønske om psykoseklinikk på Lovisenberg. Kan være fint, men må passe 
på at dette ikke går på bekostning av de vedtakene som går på integrativ og DT-klinikk. 
Faglig ønske må være drivende for om det blir det eller ikke. En evt. psykoseklinikk må per 
definisjon være spesialisthelsetjenesten. Være tydelige på at våre innspill primært handler 
om hva integrativ og DT-klinikkene skal være.  

• Hva er det som skal vedtas av universitetsstyret? En modell med alt. Trinn 1 og 2.  
• Hva vil Bent Høies rundskriv ha å si? 

 

 


