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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 3. oktober 2017 

REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

12. september 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:00-15:00 
 
TILSTEDE: Trine Waaktaar, Knut Inge Fostervold, Espen Røysamb (var ikke tilstede under 
behandling av eventueltsak), Stein Andersson, Agnes Andenæs, Karethe Hustad Hansen, Richard 
Rekdal, Joakim Dyrnes (sekretær), Bjørnar Hjulstad (til sak om programrevisjon), Egil Nygaard (til 
sak om programrevisjon) 
 
SAKSLISTE: 
i. Innkalling godkjent 
ii. Dagsorden godkjent med følgende to forslag 

- Agnes Andenæs ønsket å endre O-sak om Lovisenberg Diakonale Sykehus til D-sak. 

Programrådet ble enige om å ha saken til orientering på dette møtet og som D-sak til 

neste møte. 

- Agnes Andenæs fremmet forslag til eventueltsak vedr. lokalisering av senter for 

fremragende forskning, RITMO, ved instituttet. Saken ble satt på sakskartet. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

- Orientering om studenter med utenlandsk utdanning 

- Orientering om praksisfordeling 

O-sak Studentarealer 

- Ikke noe nytt 

O-sak Samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Utdanningsleder orienterte om prosess og diskusjon i instituttstyret. 

Diskusjonssaker  

D-sak 13/2017 Programrevisjon 

- Avdelingslederne orienterte om status 

o MAKS: Jobber med å plassere emneansvar. Stort sett mindre 

endringer 

o HUP: Har navn på de fleste emneansvarlige 

o Kog.nevro.: Alt emneansvar er fordelt 

o Klinisk: Alt emneansvar er fordelt 

- Koordinering av forebyggingslinjen 

o Programrådet legger notat fra arbeidsgruppen til grunn for 

det videre arbeidet. Programrådet tar utgangspunkt i at dette 

skal være en forebyggingslinje hvor emnetitlene i notatet fra 



 2 

 

arbeidsgruppen skal være retningsgivende, men foreløpig 

arbeidstitler. 

- Koordinering av pedagogikk på emner som deles av profesjon og 

bachelor 

o Utdanningsleder får mandat til å koordinere et slikt arbeid. 

D-sak 14/2017 Hvordan implementere programendringene? 

Utsettes til oktobermøte 

D-sak 15/2017 Årsenheten 

Utsettes til oktobermøte  

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

Utsettes til oktobermøte 

D-sak 17/2017 Emneevaluering høsten 2017 

Programrådsmedlemmene kan sende inn forslag til emner som burde 

evalueres til programrådets sekretær. 

D-sak 18/2017 Ressursrammer for emner 

Programrådet vedtar ved nåværende tidspunkt ikke noen endelige 

ressursrammer for emner, men alle som skal revidere emner må forholde 

seg til nåværende forslag og eventuelt ta kontakt med avdelingsleder hvis 

man ser det nødvendig å gå ut over disse rammene. 

 

Type emne Timeramme 

5 sp 10 sp 15 sp 20 sp 

Basalemner nivå 1* 120 140 190 240 

Basalemner nivå 2* 90 140 190 240 

Klinisk ferdighetsemne 400 600 700 750 

Profesjonsforberedende 150 200   

Valgbare emner 80 100 120 140 

*Forelesningsrekke pluss ett seminar. 

Basalemner nivå 1 er primært innføringsemner og emner med svært mange 

studenter. Basalemner nivå 2 er påbyggingsemner og fordypningsemner 

med færre studenter enn emner på nivå 1. Basalemner nivå 1 og 2 er i 

hovedsak obligatoriske. 

Vedtakssaker  

V-sak 17/2017 Uttelling for utvikling av emner høsten 2017 

Vedtak: 
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Ansatte som utvikler emner høsten 2017 kan få inntil følgende uttelling 

etter avtale med avdelingsleder. 

Kategori Uttelling Eksempel 

Justeringer Emneansvar x 2 10x2= 20 timer 

Nye emner Emneansvar + 50 10+50= 60 timer 

 

V-sak 18/2017 Rutiner for utvelgelse av frie emner 

Vedtak: 

I programrådets møte i september fremmer avdelingslederne hvilke emner 

avdelingen ønsker å tilby for kommende vår- og høstsemester. Programmet 

vedtar hvilke og hvor mange valgfrie emner som totalt skal være 

tilgjengelige i emnepoolen de påfølgende to semestrene basert på 

avdelingenes nominasjon og undervisningskapasitet. 

V-sak 19/2017 Oppnevning tilsynssensor 

Vedtak: 

Programrådet oppnevner Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis HiOA, og 

Roger Hagen, professor NTNU, som tilsynssensorer. Tilsynssensorene skal 

utføre tilsyn på alle programmene til instituttet.  

V-sak 20/2017 Møtetidspunkt våren 2018 

Vedtak: 

Alle møter holdes kl. 12-15 med mindre annet avtales. 

- 16.1.18 

- 13.2.18 

- 13.3.18 

- 17.4.18 

- 22.5.18 

- 5.6.18 

  

Eventuelt Lokalisering av senter for fremragende forskning, RITMO, ved Psykologisk 

Institutt. 

- Agnes Andenæs ønsket at programrådet skulle vedta følgende 

merknad: 

”Vi er bekymret for at en overføring av lokaler til forskning kan 

forrykke balansen mellom våre kjernevirksomheter 

undervisning og forskning. I mandat for programrådet heter det 

at rådet ”skal legge til rette for at studentene i programmene til 

enhver tid er ivaretatt.” Vi oppfordrer ledelsen til å ta et særlig 

hensyn til studentene i det videre arbeidet med RITMO-saken.” 
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- Følgende sluttet seg til merknaden: Agnes Andenæs, Ole Andre 

Solbakken, Karethe Hustad Hansen, Richard Rekdal 

  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


