
 

 

1 
 

Til medlemmer av programrådet 

Dato: 30. juni 2017 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

6. juni 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:15-16:00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar, Ingeborg Helle Vedde, Agnes Andenæs, 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 

Diskusjonssak  

D-sak 7/2017 

Sak flyttet til slutten av møtet. 

Personalkonferansen – program og oppgavefordeling 

 

Av hensyn til påmeldingsfristen måtte et program kunngjøres på våre 

nettsider før en siste drøfting i programrådet. Det er fremdeles ønskelig 

at programrådet skal ha en gjennomgang av detaljene i programmet og 

evt. Komme med innspill til dette:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-

saker/2017/personalkonferansen.html 

 

Fra diskusjonen: 

 Det er viktig at det kommer noen til alle diskusjonsgruppene. 

Gruppelederne bør derfor gjøre et forarbeid for å rekruttere folk 

til sine grupper. 

 

D-sak 6/2017 

 

 

 

 

 

 

 

HUS-masteren 

Fra diskusjonen: 

 Knut Inge Fostervold holdt presentasjon av forslaget fra HUP og 
MAKS 

 Studentene hadde innvending mot at man bare skal ha enten 
kvalitativ eller kvantitativ metode. 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2017/personalkonferansen.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2017/personalkonferansen.html
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 Kan det legges opp slik at man må ha enten kvalitativ eller kvantitativ, 
men kan velge det andre metodeemnet som valgfritt emne? 

 Innholdet i de enkelte emnene legges til høsten 

 Det er viktig at man utformer et helhetlig program hvor det er en 
sammenheng i undervisningsformer og eksamensformer gjennom 
hele programmet. 

D-sak 8/2017 Programrevisjon profesjonsprogrammet 

Nytt emne på 9. semester på 5 studiepoeng. 

Dette kan inneholde frie fordypningsemner (kliniske?), eller ‘current issues’.  

Kunne vi foreslå at vi ‘utlyser’ konkurranse om ideer til emnet blant de 

ansatte, med frist til uka før personalseminaret på å foreslå det. Så kunne 

dette være ett av punktene vi kunne drøfte i plenum på 

personalkonferansen?  

 

Fra diskusjonen: 

 Vi har snakket om å flytte kliniske emner til tidlig i løpet, men ikke så 
mye om å flytte basalemner til senere i løpet. Det hadde vært fint 
med et emne innen beslutningspsykologi. 

 Det bør kanskje være mulig å legge inn ønsker til dette emnet i 
høringsrunden som går før personalkonferansen. 

 De ansatte tenker på mye nå. Skal vi vente til høsten med å få forslag 
til nytt emne? 

I nettskjemaet med høring av programrevideringen vil det være mulig å 

komme med innspill til hva emnet bør inneholde. Avgjørelsen gjøres ikke nå, 

men det er sikkert at det skal være et 5 studiepoengsemne i 9. semester. 

Vedtakssaker  

V-sak 10/2017 Programrevisjon HUS-masteren 

 

Programrådet vedtok en struktur for HUS-masteren tilsvarende forslag 

fra fagmiljøet. 

V-sak 11/2017 Programrevisjon profesjonsprogrammet: 

 

1. Rekkefølgen på emnene Psykopatologi og Kognitiv 
nevrovitenskap i profesjonsprogrammet.  
Vedtaksforslag:  
 
Vedtak: 
Programrådet vedtar alternativ b mot én stemme, Karethe 
Hustad Hansen. Hustad Hansen stemte på alternativ c. (De ulike 
alternativene sees i innkallingen.) 
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b) Emnet Kognitiv nevrovitenskap skal gå på 3. eller 4. semester 
(avhengig av om det er et høst- eller vårkull) og alternere med emnet 
Sosialpsykologi. Da emnet er obligatorisk for å kunne søke seg inn på 
Cognitive neuroscience masteren, bør emnet undervises hvert 
semester selv om det alternerer med sosialpsykologi i planen til 
profesjonsstudentene. Emnet Psykopatologi går på programmets 5. 
semester og undervises hvert semester pga. hensyn til de utreisende 
utvekslingsstudentene på profesjonsprogrammet.  

 

 

2. Emner innen forebygging og førstelinje 
Vedtak:  
Det opprettes en linje innen forebygging og førstelinje som har 
emner på programmets 4.semester, 5. semester, 6. semester og 
8. semester. 
 
I tråd med den innholdsmessige planskissen fra arbeidsutvalget 
foreslås det 5 studiepoeng på 5. semester (helsepsykologi), 10 
studiepoeng på 6. semester (samfunnspsykologi, kultur- og 
minoritetsforståelse) og to fem studiepoengsemner på 8. 
semester hvor ett dreier seg om ferdigheter innen forebygging og 
ett er praksis i førstelinje. I tillegg forutsettes at 10 studiepoeng 
på 4. semester kan planlegges tematisk inn under forebygging, 
førstelinjearbeid og kommunepsykologi. Dette emnet blir på 
samme tid siste del av den profesjonsforberedende linjen og 
første del av den forebyggende/førstelinje-linjen. 
 
Når det gjelder innhold og progresjon i denne linjen støtter 
Programrådet i hovedsak planskissen fra arbeidsutvalget, og det 
forutsettes at dette videreutvikles i løpet av høsten. 
Programrådet vil framheve at i ‘forebyggingslinjen’ ikke kun skal 
inngå kunnskap om implementering og evaluering av 
virksomme intervensjoner på ulike arenaer, målgrupper og 
problemområder.  Sentralt i det vi kaller ‘forebyggingslinjen’ 
skal være å gi kunnskap om variasjonen i normale menneskelige 
utviklingsprosesser, og å fremme grunnleggende forståelse for 
hvordan individuelle og samfunnsmessige forhold spiller 
sammen for å skape så vel helse og velferd som risiko og uhelse. 
Undervisningen skal også fremme kritisk refleksjon over 
helseprofesjonenes rolle i helsefremmende og forebyggende 
prosesser i menneskers liv. 
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3. Rekkefølgen på praktikum og hovedpraksis 
 
Vedtak: 
Hovedpraksis kommer før praktikum i studieprogrammet. 
 

 

4. Praktikum 
Vedtak: 

a. Praktikum skal være på 10 studiepoeng over to semestre 
(20 sp til sammen), 11. og 12. semester. Emnet vil 
inneholde gruppeundervisning og undervisningsklinikk.  

b. Det opprettes ett av to alternativer: 
i. Det opprettes et emne i terapiundervisning på 10 

studiepoeng som går over to semestre 
ii. Det opprettes to emner i terapiundervisning på 5 

studiepoeng per emne. Emnene går parallelt med 
praktikum, ett hvert semester.  

 
5. Hovedoppgaven:  

Vedtak: 
Hovedoppgaven skal ligge på programmets 11. og 12. semester 
med 15 studiepoeng på hvert semester. 
 
 

  

Eventuelt Kan det frigjøres tid til møter i studentforeninger på 

tirsdager? 

 Sak meldt inn av studentene i møtet. 

 F.o.m. høsten 2017 skal det ikke legges undervisning tirsdager 

kl. 12-14. 

 

Samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehjem og 

programrådets innvolvering 

 Sak meldt inn av Agnes Andenæs i møtet og fremmet følgende 

merknad: 

Programrådet beklager at denne saken (samarbeid mellom PSI 

og Lovisenberg Diakonale sykehus) ikke har kommet til 

ordinær behandling i Programrådet, bare som muntlig 

orientering, og en tilsendt rapport fra arbeidsgruppen for 

samarbeid LSD-PSI. Endringene som nå blir foreslått i den 
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nevnte rapporten, særlig de som gjelder Praktikum, vil ha 

betydelige implikasjoner for organisering av og innhold i et 

vesentlig element i profesjonsprogrammet, og det virker 

urimelig at ikke programrådet skal ha en rolle i denne 

prosessen. Vi vil også uttrykke en generell undring over måten 

denne prosessen er ført på fra ledelsens side. Det er svært 

uheldig at hastverk brukes til å kjøre gjennom en så viktig sak 

uten at den blir konsekvensutredet og grundig drøftet i 

organisasjonen. 

 Følgende personer tilknyttet seg merknaden: Karethe Hustad 

Hansen, Ingeborg Helle Vedde, Agnes Andenæs, Knut Inge 

Fostervold, Stein Andersson, Ole Andre Solbakken 

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


