
Referat fra PU-møte 29.08.17 
 

Gjennomgang av hva PU har gjort i år 
• Kollokvierom 
• Tilgang til SINTEF-bygget 
• Vurdering av fag og semestre 
• Revisjon av studieprogrammene (spes. profesjon) 
• Forbedre kommunikasjon mellom ledelsen og studenter (fortsette å snakke om) 
• Den nye praksisordningen 
• Graduation party for bachelor 
• Quiz 

  
Fagutvalget (dem vi informerer videre til) 
• Nye møbler på PSI 
• Innredning av SINTEF-bygget 
• Studietur til Gröningen 
• Økonomisk støtte til foreningene og arrangementer 
• Nettsidene 
• Arrangert teaterforestilling 
• Starte opp samarbeid med THA 
• Delt ut Undervisningsprisen 
• Ansvar for bokskap (PsychAid) 

  
Hjemmelekse til neste gang! Les VEDTEKTENE! Linn sender link.  
  
Saksliste godkjent 
Orientering fra IS 
• Oppdatering av hvordan internpraksis og hovedpraksis skal ordnes 
• Lovisenberg: jobber med avtale med hensyn til avvikling av praktikum 

o Viktig for oss på profesjon 
o Instituttstyret har heller ikke all informasjon enda 
o Avtalen forhandles framover fortløpende 
o Vet ikke hva vi kommer til å ende opp med 
o Kommer til å gå litt under en uke før vi får all info og vi skal stemme over det 
o 19.Sept potensielt det tidligste vi kan stemme 

• Ble informert om dette før sommeren 
o Hvorvidt praktikum skal sees på som spesialisthelsetjeneste (under 

spesialisthelsetjenesteloven) eller studentklinikk/undervisningsklinikk 
• Juridisk spørsmål som UiO sentralt skal ta seg av 
• Pasientene får helt andre rettigheter 
• Nå rekrutterer PSI pasientene - altså ikke rettighetspasienter 

▪ Må signere kontakt om behandling som innebærer plikt til å møte opp 
▪ Dersom spesialisthelsetjeneste: Rett til helsehjelp -> større risiko for at de 

ikke møter til behandlingen 
• Konkret samarbeid med Lovisenberg kan være så lite som at vi får låne lokaler 
• Gulrot: Lovisenberg har sagt at de kan ta forpraksisstudenter  

▪ Hvis de gjør det, trenger vi ikke sende noen ut fra Oslo 
▪ Helse-Sørøst har gått med på at hvis Lovisenberg tar sin andel studenter, så 

vil de ikke sende studenter utenfor Oslo i forpraksis 
• Forpraksis vil lide mest. Blir komprimert og får ikke veiledning 

underveis. 



• Innspill: ja, vil lide mest faglig, men personlig, lide mest fordi de 
må flytte mot sin vilje.  

  
o Mange saker som samles i en diger smørje: det gjøres vurdering av skikkethetsarbeidet 
o Hvordan driver vi forsvarlig praksis? Sett på lovgivning i UiOs vedtekter 
o Ingen har egentlig oversikt over lovverket her, det jobbes med saken 

  
o Recap revisjonen: fikk ekstern og intern evaluering av løpet 
o I den eksterne ble det spørsmålstegn ved måten vi gjennomfører praktikum på: vi sier vi 

er generaliseringsutdanning (skal kunne arbeide med alt), men driver med spesialisering 
(velger én av fire klinikker: integrativ, dynamisk, nevropsykologi, barn/ungdom) -> er det 
en god løsning? Beholde denne formen? 

  
o Lovisenberg startet opp før samarbeid med Helse-Sørøst begynte 

• Motivert av at praksisordningen ikke fungerte: at praksisplasser ikke var satt når 
semesteret begynte 

• Før hadde vi praksiskoordinater som ringte rundt til enkeltpersoner som kunne tenke 
seg å være med i ordningen. Vanskelig å sette krav pga. de var nye hele tiden 

• Forsknings -og undervisningsarbeid 
o Prøver å få inn Lovisenbergavtalen på siden sånn at flere kan være i Oslo 

• Forpraksis 
• Hovedpraksis 
• Praktikum 
• Avtale om undervisning og forskning 

o Prøver ikke å lure seg unna Helse-Sørøst-avtalen, men foregått parallelt 
o + flytte ut praktikum -> vi får mer plass 

  
o 12.sem: Enige om at praktikum burde beholdes 

  
o Mye jus inni bildet: vi har studentrepresentant, men ikke gitt at vi får info, pga. en del 

saker er unntatt offentligheten 
  
o Tre semestre med forpraksis - hovedpraksis (ute i praksis, f.eks Lovisenberg DPS) - 

praktikum (dybdelæring, én pasient som du følger opp over to semestre) 
• Om vi ville praktikum skulle være først/etter 

  
• Jobber nå med å lage retningslinjer på hvor mange timer de ansatte på UiO skal bruke på det. 
• + må endre vedtekter vedrørende IS og valg av IS-representant 

  
Orientering fra PR 
• IS: driften av PSI: økonomisk/ansettelser/strategiplaner/budsjetter/lokaler 
• PR: det faglige  

o Avdelingsdeler for hver fagavdeling + undervisningsleder + PR-representant for profesjon 
og bachelor 

o Revisjonen: hovedendringer 
• Gule fag: normalpsykologi 
• Lilla fag: metode 
• Oransje fag: kliniske fag 
• Røde fag: forebyggende 

▪ Har hatt lite forebygging fram til nå 
• Grønne fag: praksis 
• Delt opp PSYC1200 i mindre fag bl.a. for å redusere overlapp 



• Profesjonsforberedende linje: får drypp av klinisk 
• Vi får valgfrie emner -> gjør det lettere å utveksle 
• Samfunn, kultur, seksualitet, etc.  

o Nå i høst: jobbe mer detaljert med innholdet i fagene 
o Endringene har ingenting å si for oss som allerede har begynt. Vil implementeres i 2018. 

• Kort referat fra møte om praksisordningen 
o Historikken, hvorfor man har inngått avtalene 
o Helse-Sørøst har ansvar for hele regionene 
o Vi kan ikke bli presset på i Oslo, siden det er størst press der allerede 
o PSI har ingen forhandlingssituasjon. Snakk om at Helse-Sørøst har plikt til å skaffe 

praksisplasser, og denne er lovfestet 
o Instituttet er på vår side og er åpne for forslag for hvordan man kan løse det bedre (send 

mail til Karethe) 
o Vi får en pakke fra Helse-Sørøst -> opp til instituttet å fordele plassene 

  
Valg av ny leder av PU 
• Felix (6. sem) valgt til leder av PU 
• Maria (5. sem) valgt til nestleder 

  
• Valgkomité: Maria, Anja (vara, 2. sem), Rabia (1. sem) 

o Audun stiller IS 
o Karethe stiller FU 

  
Eventuelt 
• Vitnemålsutdeling 

o Prøve å få til vitnemålsutdeling i slutten 
o Aulaen på Universitetet (festsalen ved jus) 
o Sett på priser: gebyr på 200-250kr 
o Er det noe kullene kunne tenkt seg? 
o Dette blir en IS-sak 

• Budsjettspørsmål 
• Bra hvis PU blir med på å finne ut av hva man skal kutte for å få penger til dette 

o Bør ikke være vanskelig rent praktisk: snakke med andre profesjoner som har denne 
ordninger nå 

• Skal ansettes noen nye folk, de trenger studenter til å være med på ansettelsen. BETALT.  
o I morgen: 15.00-16.00  
o Fredag: 11.30-13.30 

• Snike inn møte før 11. september? 
• + Sende mail til Trine Waktaar og Caroline Hals om at undervisningsfri på møtetidspunktet 

ikke overholdes 

 


