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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 30. juni 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

21. juni 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 9:00-13:00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar, Agnes Andenæs, Espen Røysamb, Knut Inge Fostervold, Stein 
Andersson, Ole Andre Solbakken, Karethe Hustad Hansen, Bjørnar Hjulstad (til saker om 
programrevidering), Joakim Dyrnes (referent) 
 
SAKSLISTE: 
i. Innkalling godkjent 
ii. Dagsorden godkjent 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

O-sak Studentarealer 

Vedtakssaker  

V-sak 13/2017 Programrevisjon profesjonsprogrammet 

 

Diskusjonen: 

 Reduksjon av timetallet for PSY4301: Programrådet har vurdert 

ulike muligheter for å ikke redusere omfanget i PSY4301. Etter 

en helhetlig vurdering står programrådet for løsningen for 

emnet som ligger i den nye strukturen. 

 Plassering av de kliniske kunnskaps- og ferdighetsemnene i 7.-9. 

semester: Programrådet har sett på innspillene og diskutert 

plasseringen av disse emnene i flere møter. Programrådet ser på 

plasseringen i den nye strukturen som mest hensiktsmessig. 

 Plasseringen av utredningsemner og omfanget av dem i 7.-9. 

semester: Programrådet har vurdert innspillet, men 

foretrekker ny struktur. 

 Ressursbruken på de kliniske ferdighetskursene: 

Programrådet tar innspillene til etterretning 

 Kliniske kurs 11.-12. semester: Dette vil bli håndtert i høstens 

arbeid med innhold 

 Hovedpraksis: Programrådet er enige i at det skal være 

bredde i hovedpraksis. Det skal fortsatt være mulig å ha 

hovedpraksis i førstelinjen. 
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 Emnenavn: Emnenavn i ny programstruktur er tentative og vil 

bli endelige etter innholdsdiskusjonen til høsten. 

 Emner som har falt ut av ny struktur: Emner som ikke er nevnt 

ved navn i ny struktur, skal ikke anses å være strøket fra 

programmet innholdsmessig og vil være en ressurs når vi skal 

ha en innholdsdiskusjon til høsten. 

 Forebyggingslinjen: Emnene i forebyggingslinjen skal ikke hete 

forebygging. Emnene skal tydeliggjøre innholdet i emnet og at 

forebygging skal være en del av emnet. 

 Ivaretakelse av temaene religion, seksualitet, samfunn, og 

kultur: Samfunn og kultur blir eksplisitt ivaretatt i nye emner, 

spesielt i emnet i forebyggingslinjen på 6. semester. Videre får 

studentene nå muligheten til å ta emner som valgbare 

psykologiemner som dekker temaer som seksualitet. 

Religionspsykologi tilbys ikke på noen program for tiden. 

 Ivaretakelse av profesjonsstudiet som en generalistutdanning: 

Programrådet har vurde rt i hvilken grad den nye strukturen 

ivaretar generalistutdanningen og mener den gjør det. 

 Organisering av innholdsdiskusjonen til høsten: Programrådet 

gir programrådsleder i oppgave å nedsette komiteer som skal 

jobbe med innhold i emner og linjer til høsten. Programrådet 

skal i tillegg ha det overordnede blikket når disse 

innholdsdokumentene etter hvert skal godkjennes. 

 PSYC3204 - Perspektiver på psykologien: Innholdet i emnet skal 

være en ressurs når vi diskuterer innholdet i programmet til 

høsten. Det kan være en ide å se spesielt på om tematikken kan 

tas inn emnet i forebyggingslinjen i 6. semester. Dagens 

emneansvarlige må inn i diskusjonen. 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar endelig programstruktur slik det foreligger for 

profesjonsprogrammet. 

 

Votering: 

Vedtatt med stemmene til Trine Waaktaar, Knut Inge Fostervold, Stein 

Andersson, Ole Andre Solbakken, Karethe Hustad Hansen, Espen 

Røysamb 

 

Avholdende: Agnes Andenæs var avholdende med følgende 

stemmeforklaring. 
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«Jeg beklager at vi har undervurdert kompleksitet og omfang i denne 

viktige saken, et komplet utkast ble forelagt ansatte først 7. juni og 

med høringsfrist på 2-3 arbeidsdager etterpå, fulgt av personalmøte 

og så beslutningsmøte dagen etter. Riktignok ble saken fulgt opp i 

programrådet uka etter. Likevel er det svært uheldig å legge opp til en 

beslutningsprosess som får store grupper av de ansatte til å oppleve at 

de ikke blir hørt på. Dette er uheldig for tilliten i organisasjonen og for 

hele arbeidsmiljøet. 

 

Det gjenstår et omfattende arbeid med å gi den foreslåtte strukturen et 

innhold. Også dette tilsier at det er viktig å bruke tid og lytte til folk 

når det fattes vedtak i en så sentral sak.» 

 

Merknader: 

 Programrådet skal ikke på nåværende tidspunkt vedta 

endelige navn på emner. Nåværende navn er kun ment å 

være retningsgivende. Dette skal gruppene som jobber 

med nytt innhold komme med forslag til som meldes 

tilbake til programrådet for godkjenning. Da vil 

programrådet ha mer informasjon om de enkelte emner 

og om innholdet på programmet som helhet og vil lettere 

kunne godta, eventuelt avvise et navneforslag. 

V-sak 14/2017 Programrevisjon masterprogrammet 

 

Vedtak: 

Det nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal lage ny struktur for 

HUS-masteren. 

Votering: 

Vedtatt med stemmene til Trine Waaktaar, Knut Inge Fostervold, Stein 

Andersson, Ole Andre Solbakken, Karethe Hustad Hansen, Agnes 

Andenæs 

 

Avholdende: Espen Røysamb 

V-sak 15/2017 Møtetidspunkt høsten 2017 

 

Vedtak: 

8. august 12-15 
12. september 12-15 
10. oktober 12-15 
7. november 12-15 
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5. desember 12-15 
  

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


