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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 2. juni 2017 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

10. mai 2017 
Sted: A4-014 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
TILSTEDE: Trine Waaktaar, Stein Andersson, Ole Andre Solbakken, Espen Røysamb, Knut Inge 
Fostervold, Agnes Andenæs, Ingeborg Helle Vedde, Karethe Hustad Hansen, Joakim Dyrnes 
(sekretær), Bjørnar Hjulstad til saker vedr. programrevisjonen. 
 
SAKSLISTE: 

i. Innkalling godkjent 
a. Det bemerkes at sakspapirene kom sent 

ii. Dagsorden godkjent 

 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder 

 Fordeling av praksisplasser: Vi har over tid hatt problemer med 
å skaffe nok praksisplasser til studentene på 
profesjonsprogrammet, spesielt for forpraksis barn og unge. I 
slutten av januar i år hadde vi fortsatt ikke alle praksisplassene 
klare, noe som skapte frustrasjon hos studentene og 
praksisstedene. Av den grunn har vi inngått et samarbeid med 
Helse Sør-Øst (HSØ) og Helseforetakene (HF) som ligger 
under. Vi er i ferd med å få til en avtale, men dette gjør noe med 
hvordan vi fordeler praksisplasser. Alle HFene må få minst én 
student i hovedpraksis. Studentene kan ikke søke seg til 
spesifikke praksisplasser, men blir fordelt til de ulike HFene. 
Dette er likt for hoved- og forpraksis. Studentene kan i 
hovedpraksis prioritere om de vil ha voksen-, barn og unge- 
eller førstelinjepraksis. Studentene er misfornøyd med den nye 
ordningen fordi noen må reise langt, de har fått sen beskjed og 
de vil ha noe å si for hvor de skal ende opp og hva slags type 
praksis de skal ha. HSØ pålegger oss å bruke hele regionen. de 
skal tilby plasser, men vi kan ikke bestemme hvor og hvilke. At 
vi må bruke hele regionen er derfor ikke forhandlingsbart. Dette 
er første gang vi gjør det på denne måten. Vi vil jobbe med å 
skape enda mer forutsigbarhet og god kommunikasjon med 
studentene til neste semester.  

 Samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS): Før vi 
innledet samarbeid med HSØ, ønsket vi en 
hovedsamarbeidspartner knyttet til praksis. Nå har LDS meldt 
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sin interesse. Hvis vi kan få til en avtale, kan de ta en stor andel 
praksisplasser og da spesielt på forpraksis. Dette vil kunne 
avlaste de andre HFene. Vi er tidlig i prosessen og det kommer 
mer informasjon senere. Dette vil ikke gjelde for høsten 2017. 

 Undervisningsplanlegging: Vi har nå hatt en hovedkjøring og 
fordelt undervisningstidspunkt. Det er viktig at alle ansatte tar 
kontakt hvis undervisningstidspunkt ikke passer. Dette er første 
gang vi legger undervisningen på denne måten. Ny praksis blir 
evaluert og vi tar imot kommentarer. 

O-sak Studentarealer 

 Nye møbler i fellesarealene som gir mange flere arbeidsplasser 
er tatt godt imot av studentene. 

 Vi jobber videre med lydisolering i Forskningsveien 3B. 

Diskusjonssaker  

D-sak 5/2017 Personalkonferansen: forslag program 

- Nyskapende undervisnings- og eksamensformer 

- Programrevisjonene: plenum 

- Programrevisjonene: tematiske diskusjonsgrupper 

- Oppsummering i plenum 

Vedtakssaker  

V-sak 5/2017 Prosess for programrevisjonen 

 

Vedtak: 

Vi følger en prosess hvor vi i ett møte diskuterer problemstillinger for 

så å vedta disse i neste møte. I programrådsmøtet 6. juni vedtar vi 

forslag til helheten i alle studieprogrammene. Forslaget blir sendt på 

høring til de ansatte. 

 

Forslaget fremmes for alle ansatte på personalkonferansen. 

 

Programrådet har et endelig møte for å gjøre et endelig vedtak, 16. juni. 

 

V-sak 6/2017 Profesjonsprogrammet 

Vedtak: 

Profesjonsprogrammet skal bestå av 

1. fire innføringsemner innen basaldisiplinene utviklingspsykologi, 

kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. I 

tillegg skal programmet bestå av et innføringsemne i metode. 

Innføringsemnet i personlighetspsykologi skal være på 5 

studiepoeng, de resterende fire innføringsemnene skal være på 

10 studiepoeng.  
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a. Innføringsemnene skal samkjøres med 

bachelorprogrammet. Emnene skal kun gå én gang i 

året. Innføringsemnene bytter plass i studentenes 

utdanningsplan avhengig av om de begynner høst eller 

vår. 

b. Et emne tilsvarende dagens emner innen «psykologi og 

vitenskap» og ”perspektiver på psykologien” av 5 sp. 

Emnet er en erstatning for exfac. Emnet vil på lik linje 

med innføringsemnene, kun gå én gang i året.* 

c. Emnet EXPHIL03 tilbys som hhv 1. eller 2. 

semestersemne avhengig av om det er et høst- eller 

vårkull og veksler med emnet Innføring i metode. 

2. et emne på 5 studiepoeng i utviklingspsykologi 2 som skal gå på 

programmets 3. eller 4. semester. 

 

*Punktene ble enstemmig vedtatt med unntak av punk 1b hvor Agnes 

Andenæs stemte blankt. 

V-sak 7/2017 Masterprogrammet 

 

Vedtaksforslag: 

Masterretningene innen cognitive neuroscience og arbeids- og 

organisasjonspsykologi beholdes i sin nåværende struktur, men de 

respektive avdelingene skal sørge for at emnene ikke er avhengige av 

enkeltpersoner og at det er en tydelig helhet i retningene. 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


