
Referat ekstraordinært PU-møte, 06.10.17 
 

45/17: Diskutere ny informasjon om RITMO + 46/17: Diskutere ny informasjon om LDS + 47/17: 
Diskutere ny informasjon om spesialisthelsetjeneste 

o Problem: dreier seg om info som har vært taushetsbelagt -> vi får ikke innsyn -> plutselig 
kommer det ut  

o Møte med På Kraft på tirsdag hvor han sa: "samarbeidet med LDS er lagt på is, pga. motstand fra 
oss (og tillitsvalgte på LDS)" 

o Sier ting i møte med studentrepresentanter som vi får vite dagen etter at ikke 
stemmer 

o Ønske om mer informasjon om denne prosessen 
o Hvordan skal vi få info om denne prosessen 
o SVSU har representant i fakultetsstyre - spørre om å få tilgang på sakspapirer/referater 

o INFO FRA SVSU-REP: Dokumentet har IKKE blitt snakket om i fakultetsstyret, dette 
kommer direkte fra Universitetsledelsen 

o Foreligger mangelfull referatføring hvor det er lite konkret informasjon 
o Står det ikke i referater så kan det heller ikke være vedtatt 

o Vi vet ikke hvem som har vært med i prosessene 
o Vi har høringsrett pga. det angår oss 
o IS-rep snakket med prorektor Gro Bjørnerud Mo 

o Fikk tilbakemelding om at "Begrunnelsen ligger i brevet dere har fått" + ”Informasjon 
om videre tiltak kommer på møter” 

o Studentene skal inkluderes i videre tiltak, men VI ER IKKE INTERESSERT I DET, VI ER 
INTERESSERT I DETTE TILTAKET 

o Spurte om tilgang til vedtaket - fikk ikke noe svar 
o Spekulasjon 1:  er det Kraft som har bedt om det eller ikke? 

o Kan kreve å be om innsyn mellom Kraft og dekanen 
o Det er antagelig ikke som privat korrespondanse å regne 

o Spekulasjon 2: Avgjørelsen kan være konsekvens av juridisk utredning om klinikkene som 
spesialisthelsetjeneste 

o Utredningen har vært gjort på UiO sentralt gjennom Kluge (advokattilbud) -> mener 
klinikkene bør være spesialisthelsetjenestene 

o Klinisk ansatte tatt initiativ til å få annen uttalelse fra Aslak Syse (ekspert på 
helserett) + NPF har utredet også -> mener klinikkene ikke bør være 
spesialisthelsetjeneste 

o + kvalitetshåndbok 
o Altså: To forskjellige juridiske vurderinger  
o UiO vil kunne overstyre det klinikerne selv mener er en faglig god utdannelse av 

psykologene 
o Fagpolitisk spørsmål: hvem skal være premissleverandører for hva som skal være en 

god psykologutdannelse? 
o Hva er resultatet av den eventuelle juridiske utredningen som har blitt gjort? Ligger 

det juridisk utredning til grunn i det hele tatt? 
o Brevet er et offisielt dokument 

o Når de sier at vi "må avklare muligheten for" = "gjør det".  
o Skjedde samme med RITMO 
o Men: vi kan faktisk forholde oss til det som står. Sånn det er formulert, så har vi 

mulighet for å påvirke 
o Pål Kraft sier at dette har skjedd: 

o Når de begynte å se på hvor praktikum skulle være -> så på det juridiske grunnlaget 
for praktikum -> uenighet -> ba om utredning 



o Dette gikk parallelt med at klinikerne gjorde utredning om klinikkene 
o Det er mye uklarhet i prosessen! 
o Finne ut av hva som er juridiske betraktninger 
o Selvstendige internklinikker i hvert fall Bergen og Trondheim, hvorfor skal det ikke gå i Oslo? 
o Pasientrettighetene veier tungt 

o Det vi kanskje må forholde oss til er at vi ikke lenger kan rekruttere 
rettighetspasienter -> er det godt nok for utdanningen? 

o Hovedmål: Vi må få tilbake avgjørelsen til Instituttstyret 
o Klinikkvirksomhet følger norsk lovgivning, er det som ligger til grunn, så det er ikke sånn at vi 

plutselig blitt oppmerksom på jussen 
o Telefon fra Heggelund i Universitetsstyret 

o Jobbet med hovedpraksis -og praktikumsaken 
o Skal ha møte med dem på mandag 
o Hun kunne ikke si nøyaktig om det er blitt fattet vedtak eller ikke 
o Sa også: det er vanskelig å få til omkamp om dette (spesifiserte ikke om 

hovedpraktikum el praksis) 
o Klinikerne: identitetssak for instituttet at klinikkene skal være på Universitetet 
o Studentene opplever at vi ikke møtes på det som egentlig er saken, istedenfor møtes vi på 

hvordan vi skal kompenseres på endringen vi ikke er fornøyde med  
o Helt konkret: er det noe vi kan ta dem på i prosessen? 
o Niende semester prøvekaniner:  

o Omlegging av nevro 
o Fikk ikke masterlesesaler 
o Først ute hvor såpass mange sendes ut av Oslo 
o Får ikke praktikum sånn det har vært til nå 

 
o Alle PU-rep ser på dokumentene fra Aslak Syse og Kluge, de legges ut på PU-siden 
  
48/17: Hva vi gjør videre 
o Media? 

o Presenterer hvor vi er i prosessen -> ledelsen har ikke villet møte oss før styremøtet 
o Prøve å komme i dialog først? 
o Tidsfrist: hvis fristen er lenger, onsdag? Tirsdag etter styremøtet? 
o Hvordan agere på allmøtet? 

o Vi vil vise at vi protesterer 
o "Dialog” med studentene -> vi inviterer til infomøte 
o Sitte med teip over munnen -> tegn på at vi blir ikke hørt 

o Hvem protesterer vi mot? Ledelsen på PSI, ledelsen på Universitet? 
o Skal ikke utelukke at det har skjedd en prosess, men kan bruke det som argument: Vi 

vet ingenting! 
o Men! Husk at det er mange som mener motsatt blant studentene, det er også motstand mot 

motstanden 
o Vi må høre med kullene! 

o Tilbakemeldingsmøter (semesterevalueringer): motstand mot endring generelt på huset. Man 
blir påvirket  

o Men: Har det vært noe som det har vært lite kritikk, så er det praktikum. Studentene 
har i en årrekke vært fornøyde med praktikum og hvordan det har vært drevet 

o Skal ikke undervurdere studenters evne til å være informert, men noen ganger heller snakk om 
vilje? 

o Uansett enighet om at det er vi som vil ta avgjørelsen, og ikke universitetsledelsen 
o PR-møte på tirsdag 



o Karethe jobber med å skrive vedtak om at lokalisering er viktig i utformingen i 
studentarealene (to stk i PR som er enige) -> bruke som argument 

o Finne relevante deler av lovverket 
o Hva gjør vi hvis det ikke vinner fram? (Betyr ikke at vi ikke fortsatt kjemper, men også lurt å ha 

flere tanker i hodet samtidig) 
o Kreve Vindern?  
o Krav på arealer hvis det frigjøres? 

 
o FORDELING AV HVA VI GJØR VIDERE 

o 11.+12.  sem samler inn info: faglige argumenter og klinikerne 
o Ett dokument som alle har signert eller hver sitt? 

o Å få involvert NPF: De er enige med oss! 
o NPF kan påvirke departementet 
o Karethe tar kontakt med NPF 

o Få tilgang på jurist herfra 
o Felix snakker med studentrepresentant i NPF 

o Med mandat fra styret kan det legges ned et utvalg på instituttet for å undersøke hva 
som har skjedd 

o Vi kan antagelig bestille oversikt over saksgangen fra sekretærene 
o Audun tar opp i IS 
o Karethe tar opp i PR 

o Nasjonalt Studentorgan (NSO) 
o Vilde tar kontakt 

o Audun prøver å finne ut 
o Høringsrett og innsynsrett i vedtak som gjelder oss 
o Jusbuss 
o Betinget ja i IS: RITMO hvis, og bare hvis, vi får frigjort plassen fra 

Helseledelse 
o Studentparlamentet, Felix og Audun møter med Lægreid og Heggelund og leder for 

SVSU neste uke 
o Allmøtet på onsdag: 

o Dyrnes sagt at de skal ta opp både LDS og spesialisthelsetjenesten, men vi 
skal prøve å få det skriftlig 

o Julie skriver eksempeltekst til å legge ut på kullene 
o Vedtatt at vi oppfordrer kullene til å aksjonere på møtet 
o Vedtatt: oppfordrer kullene til å bli med på aksjon hvor man sitter de første 

minuttene med teip (symbolikk: vi blir ikke hørt) 
o Oppfordre om å komme, selv om man ikke er med på selve aksjonen 
o Felix og Julie får tak i media til onsdag 

 
 

 


