
Høringssvar fra Programutvalget for profesjon til rapporten  
“Utredning av fremtidig klinikkdrift” 

 

Programutvalget stiller seg i stor grad positiv til rapportens utforming, innhold og konklusjon. 
Arbeidsgruppen virker å ha gått grundig til verks for å utrede spørsmålet, og drar frem mange gode 
argumenter og perspektiver som har ligget i kjernen av debatten som har gått på Psykologisk Institutt i 
2017. Vurderingene gjort baserer seg særlig på viktigheten av faglig autonomi og pedagogisk-faglige 
prioriteringer, samt noen av de praktiske konsekvensene av intern vs. ekstern organisering. Det er lite 
Programutvalget har å utsette på rapporten, og noen poenger vi ser som særlig viktige vil bli løftet 
frem her. Vi ønsker også å legge til visse poeng om studenttrivsel, studentarealer og forutsigbarhet 
som vi mener også må bli tematisert i tillegg til de momenter som allerede blir drøftet i rapporten. 
 
 

Særlig positive aspekter: 

I linje 760-761 (“Vi har lagt stor vekt på hvilke føringer målsettingen og emnebeskrivelsen av 
praktikumemnet har for valg av modell.”), 152-155 og annetsteds i rapporten viser arbeidsgruppen 
god dømmekraft når det gjelder det å ha sine premisser klare allerede fra starten av; hva er egentlig 
praktikum, hva er formålet og ut fra hvilke kriterier skal vi vurdere hva som er en optimal 
organisering? Dette ser vi som passende ut fra deres arbeidsoppgave og sakens natur, og det sikrer 
tillit til deres konklusjon. 
 
Vi vil også berømme arbeidsgruppen for dens brede omfang av kilder og perspektiver i sin utredning. 
Det er tillitsvekkende for oss. Blant annet er det psykologifaglige fundamentet gitt i rapporten (blant 
annet i pkt. 4.3.1 og 4.3.2) svært velkomment, da nettopp “faglig fundament i prosessen” er noe vi 
har etterlyst. Denne rapporten bidrar til å gi nettopp det. 
 
Rapporten sier at det antageligvis vil være lettere med en faglig inndeling av studentklinikkene ved en 
intern organisering. Å sikre det faglige mangfoldet og studentenes valgmuligheter i sin faglige 
fordypning er viktig for oss. 
 
Noen tilleggspoeng 

Ikke nødvendigvis arealmessig uproblematisk med intern organisering 
Linje 856-857 lyder: “Det er også mulig å integrere klinikken arealmessig uten at dette går på 
bekostning av annen undervisnings eller forskningsaktivitet ved PSI.” Dette poenget nevnes også 
andre steder i teksten, og er en korrekt, dog ikke helt dekkende, beskrivelse. Vi ønsker å understreke 
at selv om det ikke foregår undervisnings- eller forskningsaktivitet ved Sintef i dag, er det ikke slik at 
det er helt uproblematisk å få plass til klinikkene der eller annetsteds ved instituttet. Instituttet må 
samarbeide internt for å sikre at plasstapet går likt utover alle grupperinger ved instituttet, og ikke 
kun “tas” fra studentarealer. Dette må nevnes som en ulempe ved en intern organisering for å gi et 
riktig bilde av situasjonen, selv om vi ikke mener den er av stor nok grad til å tale for en ekstern 
organisering. Det er også urettferdig ovenfor BaMa-studentene å få det til å lyde uproblematisk å få 
plass til klinikken internt, ettersom det er delte studentarealer man vil risikere å miste, selv om 
praktikum kun angår profesjonsstudiet. 
 
Faglig autonomi - ikke bare et ideal, men lovpålagt 
Påbudene gitt av lov om universiteter og høyskoler §1-5, Faglig frihet og ansvar, sees som lettere 
oppfylt ved en intern organisering, slik rapporten også selv påstår. At “faglig autonomi” ikke bare er et 
veiledende prinsipp og ideal ved UiO, men faktisk også lovpålagt, ønsker vi å understreke her. 



Ubenyttet potensiale er et argument for intern organisering 
I linje 863-880 kommer arbeidsgruppen med noen interessante anbefalinger for veien videre for 
studentklinikken. Her forklarer de at de ser et ubenyttet potensiale for bruk av studentklinikken i 
undervisningen i hele studieløpet. Rent konkret hvilket innhold studieløpet skal ha i fremtiden er en 
annen diskusjon, men vi ønsker å foreslå at uansett innholdet, er det at det ligger et potensiale der et 
argument for intern organisering i seg selv. Kreativitet og fleksibilitet i utformingen og utnyttelsen av 
studentklinikkene mener vi kan sees som lettere gjennomførbart i fremtiden hvis klinikken er internt 
organisert. 
 
Intern organisering best for studenttrivsel - mindre reise, bedre miljø og mer forutsigbarhet 
6. året på profesjonsstudiet er kjent som et særlig utfordrende studieår ved PSI. I tillegg er 
studentmiljøet ved PSI en utfordring, som også instituttstyret anerkjenner i sitt vedtak fra desember 
som sier at det foreligger et behov for en studentkjeller eller tilsvarende arealer for sosialt samvær. At 
to av 12 studentkull skal befinne seg utenfor PSI opptil flere dager i uken, spredt på ulike helseforetak, 
ser vi som problematisk både med tanke på reisetid i et allerede hektisk sjetteår og når det kommer til 
studenttrivsel, samhold og tilhørighet. 
 
Studentmassen er sliten og nervøs. Vi har et behov for forutsigbarhet og en tillit til at vår internpraksis 
skal bli bra også i fremtiden, og en intern organisering tenker vi er den beste måten å oppfylle det. Et 
utydelig autoritetshierarki og diffus fremgangsmåte for organiseringen (som fremkommer i svarene 
fra helseforetakene) er eksempler på faktorer som ville bidratt til betydelig uforutsigbarhet for 
studentene, sammenlignet med en intern organisering. 
 
Intern organisering best for ivaretagelse av studenters rett til deltagelse 
Studenters rett til involvering og demokratisk deltagelse kan tenkes å være bedre ivaretatt av en 
intern organisering, da det er internt ved PSI at studentene har sin formelle påvirkningskraft i diverse 
organer i organisasjonen. Dette kan også tenkes å ha innflytelse på informasjonsflyt og 
gjennomsiktighet sammenlignet med en ekstern organisering. 
 


