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1. Bakgrunn
På oppdrag fra fakultetet har en intern komité bestående av representanter fra både administrasjon,
vitenskapelige og studenter laget en egenevaluering av profesjonsstudiet i psykologi som herved
oversendes fakultetet og den eksterne komitéen som skal gjennomføre den periodiske
programevalueringen for perioden 2011-2016.
Den interne komitéen er nedsatt av utdanningsleder og har bestått av utdanningsleder Trine Waaktaar,
førsteamanuensis Pål Ulleberg, førsteamanuensis Margrete Seeger Halvorsen, studentrepresentant Karine
Skaret og studiekonsulent Bjørnar Hjulstad.
Komitéen har hatt fire møter hvor vi har benyttet tilgjengelig materiale i arbeidet som for eksempel
studentevalueringer av emner og program, programrådsprotokoller, programbeskrivelsen som er
tilgjengelig på internett, NOKUTs kvalitetssikringsundersøkelse studiebarometeret, og UiOs
kandidatundersøkelse fra 2014 utført av Rambøll.
Egenevalueringen er disponert langs de linjene som er formulert av fakultetet i sin bestilling til den
eksterne evalueringskomiteen. Den er som følger:
Krav til innhold i komiteens rapport
Evalueringskomiteen skal foreta en samlet vurdering av om målene for programmet slik de er beskrevet i
programplanen er oppnådd, om de er godt formulert og om de er hensiktsmessige, samt foreslå hvilke
tiltak som bør gjennomføres for å forbedre studieprogrammet. Komiteens rapport skal bygge på:


1. Vurdering av programmets mål beskrevet i programplanen
o

a. måloppnåelse
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o

b. formulering av målene

o

c. målenes hensiktsmessighet



2. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden med hensyn til å utvikle studiekvaliteten?



3. Er det fanget opp indikasjoner på særlig god kvalitet eller på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette
fulgt opp?



4. Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? Forslag til tiltak som bør gjennomføres for å forbedre
studieprogrammet.



5. Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring eller nedleggelse.

Punkter som skal vurderes
•

Områder som har utmerket seg i positiv eller negativ retning

•

Helhet og sammenheng i studieprogrammet, herunder sammensetning av emner og emnegrupper

•

Deltakernes vurdering av studieprogrammet

•

Læringsmål (vurderes i relasjon til fagets egenart, studentenes personlige utvikling og samfunnets
og arbeidslivets behov for kompetanse)

•

Oppnådde resultater (datagrunnlag leveres av fakultetsadministrasjonen)

•

Rekruttering

•

Undervisnings- og vurderingsformer

•

Universell utforming og tilrettelegging for funksjonshemmede studenter

•

Internasjonalisering

•

Læringsmiljø og programtilhørighet

•

Ressurser og infrastruktur

•

Gjennomførte forbedringer og tiltak siden siste evaluering

Nedenfor følger den interne komitéens evaluering av profesjonsstudiet i psykologi for perioden 20112016:
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2. Læringsmål og oppbygging
I det følgende presenteres læringsmål og forventet læringsutbytte for studentene i programmet når det
gjelder personlig utvikling og samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, samt helhet og
sammenheng i studieprogrammet, herunder
 sammensetning av emner og emnegrupper, og
 i hvilken grad undervisnings- og vurderingsformene for emner i programmet supplerer hverandre og
støtter opp under programmets læringsmål.
Beskrivelse av programmets læringsmål - hentet fra programbeskrivelsen på nett:

Hva lærer du?
Profesjonsprogrammet i psykologi har som overordnet mål å utdanne kandidater med en
grunnleggende vitenskapelig holdning og bred kompetanse innen det psykologiske fagområde. Det legges
særskilt vekt på å forstå, forebygge og behandle psykologiske problemer. Studiet gir grunnlag for å utføre
de viktigste formene for psykologisk arbeid med mennesker i ulike livsfaser. Sentralt i psykologisk arbeid
står kunnskap om menneskets utvikling, opplevelse og atferd, samt forståelse av sosiokulturelle
sammenhenger og underliggende biologiske faktorer. Profesjonsprogrammet i psykologi fører fram til
graden cand.psychol. som gir grunnlag for å søke om autorisasjon som psykolog.
Kunnskap


Gjøre rede for fagets metoder, forskningsresultater, teorier og viktigste anvendelsesområder



Beskrive normal og avvikende utvikling og fungering hos barn, unge, voksne og eldre



Identifisere og forklare individuelle, sosiale, kulturelle og biologiske faktorer av betydning for
utvikling



Fortolke, begrunne og diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet



Forstå samhandlingen mellom pasient og terapeut

Ferdigheter


Beherske grunnleggende metoder og modeller for å identifisere, vurdere og klassifisere ulike typer
psykiske problemer og avvik



Anvende teori og vitenskapelig tenkemåte i tilnærming til faglige problemstillinger i psykologien



Begrunne faglige valg på en selvstendig og reflektert måte, slik som valg av vurderingsmetoder og
former for tiltak
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Skape et terapeutisk forhold mellom klient og psykolog, samt gjennomføre en psykologisk
behandling



Praktisere psykologiske ferdigheter som har dokumentert effekt når det gjelder tiltak og rådgivning



Evaluere eget arbeid, herunder gyldigheten av faglige vurderinger, gjennomførbarhet og effekt av
psykologiske intervensjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå



Gjennomføre et selvstendig, avgrenset psykologisk forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske
og etiske retningslinjer



Formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner skriftlig og muntlig både til fagfolk og
allmennhet

Generell kompetanse


Respektere andre menneskers integritet, verdighet og autonomi



Identifisere og analysere relevante etiske problemstillinger innen psykologisk yrkesutøvelse og
forskning



Fremtre med profesjonell holdning og på måter som bygger på forskningsbasert kunnskap, etiske
retningslinjer samt fagspesifikke og allmenne verdier overfor klienter, pårørende, fagpersoner og
offentligheten



Evaluere egen person i profesjonell sammenheng, spesielt med hensyn til holdninger, styrker og
begrensninger samt ferdigheter i kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid



Forholde seg til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet på en reflektert og
kritisk måte



Initiere og medvirke konstruktivt i faglig utviklings- og endringsarbeid



Holde seg kontinuerlig oppdatert innen faget

Vurdering av programmets læringsmål
Læringsmålene for profesjonsprogrammet i psykologi ble etter råd fra den forrige eksterne
evalueringskomiteen endret til standard for kvalifikasjonsrammeverket etter flere arbeidsmøter for en
komité ledet av daværende programleder Nora Sveaass. Vår erfaring er at de nå fungerer etter hensikten,
og programmets overordnede læringsmål beskriver, riktignok i relativt generelle formuleringer, den ferdige
cand. psychol. som en kompetent, ansvarlig og arbeidslivsrelevant utøver innenfor de fleste deler av
psykologfaget.
De generelle målene vektlegger utdanning av psykologer med en generalistkompetanse, og framhever en
grunnleggende vitenskapelig holdning som helt vesentlig. Kombinasjonen av bred praksiserfaring og en
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reflektert, kritisk vitenskapelig holdning skiller profesjonsutdanningen i psykologi fra andre
helseutdanninger.
Samfunnets behov for kompetansen til våre kandidater

Det ligger som en forutsetning for programmet at kandidater som fullfører profesjonsprogrammet i
psykologi skal kunne bli autorisert som psykolog uten videre utdanning eller trening. Autorisasjonen foretas
nå av Helsedirektoratet. Vi ser at kompetansen er etterspurt i både offentlig og privat sektor. Flertallet av
psykologer ansettes i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren. Oppgavene er
knyttet til utredning og behandling av klienter, arbeid med grupper og organisasjoner. Psykologer jobber
ofte i team sammen med andre faggrupper og vil ofte gå inn i ledende funksjoner i helsevesenet. Det er
også stor etterspørsel etter psykologer til undervisnings- og forskningsoppgaver. I tillegg til å kvalifisere til
arbeid som psykolog og direkte opptak i den femårige spesialistutdanningen som gis i regi av Norsk
Psykologforening, skal studiet kvalifisere for opptak ved doktorgradsprogram i psykologi der dette tilbys.
Når det gjelder framtidens psykologer, så skisseres det i Psykologisk institutts utkast til strategiplan 20172019 følgende utviklingstrekk:


kunnskapsøkningen innen psykologifaget skjer ekstremt raskt



den største kunnskapsøkningen og teknologiutviklingen skjer innen genetikk og nevrovitenskap, og
denne kunnskapen og teknologien blir viktigere for stadig flere områder av psykologien



psykiske vansker og lidelser (og rusavhengighet) er antatt å øke i årene som kommer



satsingen på å styrke psykisk helsevern fortsetter



det skjer en sterk satsing på etablering av kommunepsykologer, med en tilsvarende økning i
fokuset på forebygging og tidlig intervensjon



arbeidsledigheten er økende og det er viktig å utdanne kandidater som har utdanninger som peker
mot klare karriereløp



det skjer demografiske endringer: antallet eldre vil øke sterkt, og det vil komme utfordringer
knyttet til migrasjon, flyktninger og integrering



i alle profesjonsutdanninger legges det mer vekt på relevant praksis i utdanningen, integrering av
teori og praksis, samt trening i samarbeid med andre profesjoner/yrkesgrupper
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Det er rimelig å anta at disse endringene vil ha betydning både for psykologifaget som helhet og for
psykologrollen og profesjonsutdanningen spesielt. Det er derfor viktig at vi evaluerer og reviderer
programmet med tanke på behovene som, ikke bare dagens, men også framtidens psykologer vil møte.
Oppfyller vi læringsmålene på en god måte?

For å vurdere læringsmålene og forventet læringsutbytte i programmet i forhold til 1) studentens
personlige utvikling og 2) samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse har vi sett også på resultater
fra Rambølls kandidatundersøkelse 2014. Med forbehold om at resultatene kan være unøyaktige gitt at
svarprosenten i denne undersøkelsen er lav (32 %, n = 79), indikerer funnene at majoriteten av studentene
(92 %) er fornøyde til svært fornøyde med det faglige utbyttet av utdanningen. Majoriteten av
respondentene (94 %) er yrkesaktive. Av disse jobber 88 % i offentlig sektor, hvorav 81.1 % innen
helse/omsorg, 5.4 % innen utdanning/skoleverk, og 4.1 % innen sosialtjenesten. Disse tallene viser selvsagt
ikke at samfunnets behov blir tilfredsstilt, men de gir en indikasjon på at kompetansen de ferdigutdannede
psykologene besitter vurderes som tilfredsstillende fra samfunnets og arbeidslivets side, og at kandidatene
i all vesentlighet har gått inn i det som må betegnes som tradisjonelle psykologstillinger. Vi vet imidlertid
ikke om utdanningen gir en optimal kompetanse i forhold til samfunnets og arbeidslivets forventninger og
krav. Dette vil også kunne endre seg over tid. Rambøll-undersøkelsen viser at 49 % av respondentene synes
innholdet i utdannelsen passet middels (godt) med arbeidsoppgavene, 38 % at den passet godt, og 13 % at
den passet dårlig. Disse tallene tilsier at det kan være et forbedringspotensial mht. å forberede studentene
på arbeidshverdagen de vil møte etter endt utdanning.
Det er imidlertid ikke gitt at opplevelsen av at utdanningen ikke forbereder en fullstendig til arbeidslivet er
knyttet til mangler i utdanningens innhold. I boken The developing practitioner (Rønnestad & Skovholt,
2013) sammenfattes omfattende forskning og teori angående profesjonell utvikling. Forfatterne beskriver
ulike faser i utviklingen fra student til senior. I den første profesjonelle fasen (de første to-fem årene etter
avsluttet utdanning) er det vanlig at psykologen beveger seg gjennom ulike underfaser. Først forsøker man
å bekrefte den utdanningen man har tatt. Så, når man møter utfordringer i jobben som man ikke mestrer
adekvat kan det oppstå en skuffelse (desillusjon) over utdanningen og en selv. Til slutt oppstår en fase med
intens utforskning av en selv og fagmiljøet. Det kan dermed hende at en desillusjonering i forhold til
utdanningen er naturlig del av det å møte en kompleks yrkeshverdag og finne sin faglige rolle og identitet.

Utfordringer og dilemmaer rundt programmets læringsmål

Den interne evalueringskomitéen mener i det store og hele at programmets læringsmål fungerer etter
hensikten. Det er likevel grunn til å peke på et par overordnede utfordringer eller dilemmaer knyttet til
læringsmålene, og man vil finne disse igjen i flere av evalueringsrapportens senere punkter.
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Generalist versus spesialisering og valgmuligheter
Læringsmålene for profesjonsprogrammet legger klare føringer for at utdanningen skal gi grundig
kompetanse i både forskning, teori, praktisk intervensjon og etisk forsvarlig yrkesutøvelse innenfor et
meget bredt felt av psykologi. Begrepet «generalist» er langt på vei dekkende for denne beskrivelsen. Både
for samfunnet som bruker av psykologisk kompetanse og for psykologene som profesjon kan det være av
interesse å beskrive psykologenes kompetanseområder så bredt og fleksibelt som mulig. Samtidig er
psykologi et fagfelt i rivende utvikling, og det er en pågående utfordring for utdanningsinstitusjonen å
foreta valg om hva som skal inn i en slik generalistmodell, hvordan man sikrer den nødvendige bredde og
samtidig dybde innenfor rammene for det som jo er en grunnutdanning, og hva man gjør med det som man
av faglige eller kapasitetsmessige hensyn må prioritere bort.
Det er med andre ord en pågående diskusjon om bredde og dybde for profesjonsprogrammet vårt. Denne
diskusjonen er nødvendig fordi fagets vekst gjør det umulig å dekke alle områder på en like god måte.
Framveksten av både norske og internasjonale masterutdannelser har ytterligere aktualisert spørsmålet om
hvorvidt det er behov for en avgrensning eller spissing av profesjonsutdanningens målområder innenfor
psykologi.
En mulighet som har vært drøftet er å tydeliggjøre profesjonsutdannelsen som en klinisk
generalistutdanning. En utfordring med en slik løsning er imidlertid hvordan dette ville slå ut for
psykologiske praksisområder som ikke kan betegnes som kliniske, men der klinisk kunnskap er relevant, og
der individuelle ferdigheter og faglig psykologisk profesjonalitet er nødvendig for å forvalte psykologisk
kunnskap til å utføre individuelt og gruppebasert endringsarbeid. Eksempler på slike roller er
forebyggingsfeltet, endringsarbeid innenfor organisasjon og ledelse, samt policyarbeid innenfor forvaltning
og byråkrati. På samme måte som det kan være uheldig å foreta avgrensninger som gjør at klinisk
kompetanse ikke anvendes på områder der det åpenbart er et element som er relevant, ville det også for
profesjonspsykologrollen være betenkelig å redusere normalpsykologikompetansen. Denne er jo på mange
måter med på å definere psykologen som annerledes og verdifull i samarbeid med andre faggrupper
innenfor klinikk. Skulle en profilendring i mer tydelig klinisk retning bli aktuell, ville det naturligvis kreve
samkjøring med de andre norske universitetene som driver profesjonsutdanning i psykologi.
Også innenfor det klart kliniske feltet er «generalist»-begrepet en utfordring. Både det kliniske fagfeltets
bredde og utvikling, de vitenskapelige ansattes forskningsområder og faglige spesialisering, og studentenes
ulike interesseområder, tilsier at det burde være mulig å tilrettelegge for en grad av spesialisering og
valgfrihet under studieforløpet. Dette kan på den annen side komme i konflikt med målsetningen om
basisutdannelsen som en generalistutdanning. Flere tidligere eksterne evalueringskomiteer, og også
studentevalueringer, har for eksempel påpekt det som et problem at profesjonsstudentene våre må velge
en av fire internklinikker som er ganske ulike og både med hensyn til målgruppe, teoretisk og
behandlingsmetodisk tilnærming. Et annet eksempel på fordypning, men uten valgfrihet, er innenfor
basalfagene. Der er undervisningen i nevrokognitive tema organisert i en sammenhengende bolk på til
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sammen 45 studiepoeng som går over to semestre (3. og 4. semester). Her har vi dratt fordel av at
Psykologisk institutt har et særlig sterkt forskningsmiljø, og det er liten tvil om at undervisningen der er
forskningsnær og av høy kvalitet. Samtidig er det et dilemma å tilrettelegge for en slik samlet fordypning i
et profesjonsprogram der en rekke andre relevante tema, som blant annet forebygging,
flyktning/minoriteter, ledelse og organisasjonspsykologi er prioritert ned, og der vi også gjerne skulle hatt
andre elementer inn tidligere, som praksis og kliniske emner. Hvordan fordypning i ulike teoretiske,
tematiske og metodiske retninger skal forvaltes på profesjonsprogrammet framover sammen med
hensynet til generalistrollen er diskusjoner som enda ikke avsluttet hos oss. Innspill på dette fra den
eksterne komiteen ville være av interesse.
Ferdighetstrening og arbeidsrelevans versus psykologi som akademisk fagdisiplin
Profesjonsprogrammets læringsmål peker i høy grad i retning av den utøvende yrkesutøverrollen som
psykolog og behandler, med en rekke ferdighetsmål knyttet til de helsesystemene psykologer skal inn i når
de er ferdig utdannet. Samtidig utgjør tilegnelse av tradisjonelle akademiske ferdigheter som forskning,
teori, metode, fagkritikk og selvstendig refleksjon også sentrale elementer i målformuleringene. Dette
spennet utgjør kjernen i scientist-practitioner-modellen som profesjonsprogrammet hviler på, og det er
viktig å ivareta en god balanse mellom disse to typene målformuleringer. Både for oss som står ansvarlige
for programmet og for profesjonsstudentene våre er det imidlertid en utfordring å skulle tilrettelegge for
kritisk refleksjon omkring den samme praksisen som man er pålagt å undervise i/beherske.
Arbeidslivsrelevans er naturligvis et vesentlig element i en profesjonsutdanning, men overordnet forståelse,
kritisk tenkning og problematisering er avgjørende elementer i fagfeltet som akademisk disiplin. Både
tematisk og pedagogisk kan det være motsetninger i disse typene målsetninger: Ferdighetslæring dreier seg
i stor grad om å tilegne seg eksisterende kunnskap, mens akademiske ferdigheter nettopp er å bevege seg i
ytterkantene av eksisterende kunnskap og forholde seg til det man i faget enda ikke vet. For framtidens
profesjonsutøvere vil aktiv kunnskapsinnhenting, kritisk vurdering av kunnskap, fleksibel anvendelse av
stadig nye metoder og tilnærminger på ulike arenaer, og å bidra til ny kunnskapsproduksjon være helt
sentrale ferdigheter. Dette er viktige føringer vi må forholde oss til, med implikasjoner for både tema,
struktur, pedagogikk og vurderingsformer i profesjonsprogrammet. Det er tankevekkende at vi på grunn av
rekrutteringsgrunnlaget har bedre kvalifiserte og mer motiverte studenter enn noen sinne, samtidig som vi
opplever at studentenes fokus i stadig større grad er rettet på å ta imot læring og reprodusere «riktig svar»
på eksamen. Det blir vanligere å omtale universitetet som «skolen». Dette kan gjøre det utfordrende å
oppnå målet om forskningsbasert undervisning. Det å inkludere stoff som ikke er på pensum i forelesninger
får jevnt over en negativ mottagelse og til dels sviktende studentoppmøte så lenge det ikke er obligatorisk
eller oppfattes som eksamensrelevant. Psykologisk institutt burde kanskje se på muligheter for å avklare
forventningene til studentene på et tidlig stadium av programmet. Dette kunne angå holdninger til ansvar
for egen læring, hva et universitet er og skal være i forhold til skolen, hvordan det er meningen at man som
student skal forholde seg til et pensum, og hva en eksamen er ment som. Videre kunne for eksempel noen
avklaringer om forventninger til egen rolle som psykolog med fordel vært gjennomført tidlig i programmet.
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Valgfrihet og mulighet til å fordype seg i noe de er interessert i ville sannsynligvis være bra med tanke på
studentenes selvstendighet og refleksjon, samtidig som dette knytter an til dilemma i punkt ovenfor, om
generalist versus spesialisering.
Vi ser gjerne at den eksterne komiteen spiller inn refleksjoner omkring disse temaene.

Helhet og sammenheng i studieprogrammet:
Beskrivelse av ulike hovedelementer i profesjonsstudiet:
Basaldisipliner
Generell psykologisk kunnskap er ansett som fundamentalt for en videre klinisk ferdighetsopplæring.
Profesjonsprogrammet starter med et innledende emne som gir en generell oversikt over psykologien, og
psykologiens historie. Innføring i sosial- og personlighetspsykologi kommer også tidlig i programmet.
Deretter følger undervisning i basalemnene: kognitiv- og nevropsykologi, utviklingspsykologi,
sosialpsykologi og personlighetspsykologi. I tillegg får studentene et kurs som tar opp metapsykologiske
problemstillinger knyttet til kunnskapsspørsmål, etikk og kultur.
Det er innslag fra basaldisipliner i anvendte emner som diagnostikk, biologiske behandlingsmetoder,
pedagogisk psykologi, og deler av terapiundervisningen senere i studieløpet.
Forskningsmetode
I tråd med scientist-practitioner-modellen er forskningsmetodisk opplæring vektlagt i
profesjonsprogrammet, noe som skiller programmet fra andre helseprofesjonsutdanninger. Metodisk
kunnskap er betraktet som viktig både for å forstå og evaluere andres forskningsresultater på et kritisk,
selvstendig grunnlag og for å kunne gjennomføre vitenskapelig forskning på egen hånd. En del sentrale
metodetema behandles gjentatte ganger gjennom første del av programmet, men da med ulik tyngde,
fokus og i ulike kontekster. Eksempler på slike metodetema er: variasjon, samvariasjon, operasjonalisering,
latent vs. observert (begrep vs. indikator), måling, reliabilitet, begrepsvaliditet, indre validitet, ytre validitet,
statistisk validitet, estimering, signifikans (tilfeldighet og styrke), kausalitet og ”kontroll for tredjevariabel”.
Metodeundervisning gis både i spesielle metodeemner og i mer tematisk orienterte forskningsemner. Det
innledende metodeemnet er en introduksjon til ulike forskningsdesign, vitenskapsteori og grunnbegreper
innen kvantitative og kvalitative metoder. Kandidatene får deretter opplæring i testmetodikk, i
eksperimentelle og kvantitativt orienterte metoder både i tilknytning til basisemner som personlighets- og
sosialpsykologi og i rene metodeemner. Innføring i kvalitativ metode foregår på programmets 5. semester
og inkluderer også intervju med ungdommer på en videregående skole. De fleste av studentene velger å
skrive en empirisk hovedoppgave i løpet av 11. og 12. semester, og får dermed anvendt sin kunnskap om
forskningsmetode i praksis da også.
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Klinisk ferdighetsopplæring
Ferdighetstreningen starter med emner i diagnostikk, etterfulgt av et omfattende emne i terapiteori og
psykoterapiforskning. Videre får studentene praktisk intensivundervisning i arbeid med voksne, barn og
familier. Ferdighetsopplæringen avsluttes med et praktikum-emne hvor studentene får intensiv
undervisning og veiledning under terapiforløp som de driver selv og/eller som er drevet av medstudenter,
og som de følger bak enveisspeil/via lydopptak/video, og gir hverandre tilbakemelding på. Alle kandidater
følger også undervisning som handler om rolle, profesjon og etikk i arbeidet som psykolog. Den kliniske
undervisningen vektlegger generelle ferdigheter. Dette innebærer stor bredde i den kliniske
grunnopplæringen og er ment å sikre at kandidatene har et sammensatt ferdighets- og kunnskapsnivå ved
avslutning av studiet.
Praksis
På 7. til 9. semester får studentene praksiserfaringer fra reelle arbeidsplasser som behandler voksne, i
førstelinje og behandling av barn/unge. Disse praksisemnene kalles forpraksis og er delt opp i femstudiepoengsemner pr. semester på 7., 8., og 9. semester. På 10. semester er studentene ute i sin
hovedpraksis. Emnet PSYC5410 - Hovedpraksis løper over et helt semester (fem måneder) ved en ekstern
arbeidsplass der studentene arbeider som psykolog (under veiledning). I forkant av hovedpraksis har de et
kurs i relevant lovverk for psykologer i psykisk helsevern, og parallelt med praksis har de etikkseminarer
som går over fem fredager. Disse fredagene er studentene fritatt fra praksis, men har altså undervisning på
instituttet isteden.
Hovedoppgave
Hovedoppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Den skal i form og innhold tilfredsstille de
krav til dokumentasjon og rapportering som er akseptabelt innen det forskningsfelt som hovedoppgaven
skrives innenfor. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere evne til å behandle et
avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.
Før studentene begynner arbeidet med hovedoppgaven, skal de utarbeide en prosjektbeskrivelse med
begrunnede og detaljerte planer for sin egen oppgave. Beskrivelsen skal inneholde drøfting av
problemstillinger, metoder og teoretisk vinkling, og er altså et forarbeid til hovedoppgaven.
Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder innen angitt frist i 11. semester.
For at få studentene tidlig skal begynne å tenke på tema for hovedoppgaven, arrangeres det et
hovedoppgaveforberedende seminar i slutten av 6. semester. Seminaret tar for seg krav som stilles til
prosjektbeskrivelse, til empiriske og teoretiske hovedoppgaver og til forskningsetikk. Seminaret vil fra våren
2016 inkludere en del der studentene introduseres for forskningsprosjekter de kan skrive hovedoppgave
innenfor.
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Studieløpstabell for 6-årig løp per vårsemesteret 2016:
Gul farge: Basalemner, rosa farge: metodeemner, beige farge: kliniske emner – teori og/eller
ferdighetsemner, grønn farge: praksisemner, blå farge: valgbare emner eller støtteemner
PSYC6310 - Praktikum

PSYC6100 - Hovedoppgave

PSYC6310 - Praktikum

PSYC6100 - Hovedoppgave

1 fordypningsemne

PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk

PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandlinga
av barn

PSYC5303 Pedagogiskpsykologisk
rådgivning

PSYC5401 - Forpraksis
barn/unge

PSYC5301 Psykologisk
arbeid med
familier og
systemer

PSYC4301 - Psykologisk behandling og
behandlingsforskning

PSYC4401 Psykologisk
arbeid i
førstelinje

PSYC4302 Psykologisk behandling
av voksne

PSYC4305 Klinisk
nevropsykologi

PSYC4300 - Utredning av
psykiske forstyrrelser hos voksne

PSYC3203 – Anvendt
sosialpsykologi

PSYC4400 Forpraksis
voksne
Relasjonskompet
anse

PSYC4500
Personlighetspsykologi
PSYC3204 Perspektiver
på
psykologien

PSYC3200 - Utviklingspsykologi

PSYC3401 Gruppeledelse og
gruppedynamikk

PSYC3101 Kvantitativ
metode

PSYC3102 Prosjekt
sosialpsykologi

PSYC3201 –
Kommunikasjon og
læring

PSYC3400 Test, observasjon
av barn

PSYC3100 –
Kvalitativ
metode
PSYC2103 Prosjekt kognitiv
og
nevropsykologi
PSYC3101 –
Kvantitativ
metode

PSYC2207 - Kognitiv nevrovitenskap 2

PSYC2205 Psykopatologi

PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1

PSYC2402 Psykologisk
testkurs

PSYC1204 – Sosial – og
personlighetspsykologi
EXPHIL03 – Examen
philosophicum
10 studiepoeng

PSYC1202 - PSYC1203 - Psykologi
Psykologrollen
og vitenskap

PSYC1100 – Innføring i metode

PSYC1200 – Generell psykologi med psykologiens historie
10 Studiepoeng

10 Studiepoeng
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Vurdering av helhet og sammenheng
Av denne oversikten framgår det tydelig hvordan basalfagene dominerer i første del av studiet, mens
innslaget av kliniske ferdighetsfag øker, særlig fra og med 7. semester. Selv innenfor de tidligste
semestrene ligger det likevel en kombinasjon av basal-/metodefag og kurs med kliniske
ferdighetselementer. Flere av emnene på profesjonsprogrammet er komplekse konstruksjoner som består
av både en rekke temaer, flere læringsformer og drives av flere lærere. Det ble i 2012 foretatt en avklaring
av rollen som semesteransvarlig (se vedlegg 2 - Retningslinjer for semesteransvarlige på
profesjonsprogrammet i psykologi). I evalueringsperioden har det imidlertid fortsatt vært en utfordring å
sikre en god nok samkjøring av undervisningen så vel tematisk som når det gjelder omfang, tidsbruk,
pedagogikk og evalueringsformer både innenfor hvert semester og på tvers av semestre. Det er liten tvil om
at det burde avsettes mer tid og ressurser til koordinering av undervisningsaktivitetene våre, også med
tanke på å dele gode ideer og erfaringer ut over hver ansatts egen undervisningsportefølje. Et eget tema
her er betydningen av dialog og erfaringsoverføring mellom lærere for å sikre en kontinuitet i fokus på
studenters egnethet og utvikling.

Undervisning og læringsformer

Beskrivelse av undervisnings- og læringsformer
Selv om den kunnskapsmengden som kreves til eksamen i all hovedsak finnes i pensum, kan studenten ikke
tilegne seg en allsidig psykologisk skolering og tenkemåte bare ved å lese pensum. Undervisningen er derfor
lagt opp med sikte på å integrere teori, metode og praktisk erfaring. Det gis opplæring i form av forelesning,
seminar, øvelser, gruppeveiledning og individuell veiledning. Hensikten er at undervisningsform er tilpasset
læringsmål for det enkelte emne. Se vedlegg 3 – Undervisningsformer og eksamensformer på programmet.
Forelesningene skal gi en oversikt over generelle eller spesifikke tema innen teoretisk psykologi, og vil
kunne inneholde stoff og synspunkter som er så nye at de ennå ikke er kommet med i lærebøkene.
Forelesningene skal kunne sette temaene i sammenheng og stake ut hovedlinjene i de ulike
temaområdene.
Seminarene forutsetter større studentaktivitet og tettere oppfølging fra faglærers side. Oppgaveskriving på
seminarene knyttet til basalemner skal gi studentene øvelse i disponering av stoff, saklig kritikk og
alminnelig diskusjon av tema og problemstillinger.
Forelesninger og seminar, i tillegg til øvelser, er de mest anvendte undervisningsformene på basal- og
metodeemner.

14

Undervisningen på kliniske emner – teori- og/eller ferdighetsemner foregår stort sett i smågrupper på 1015 studenter. Undervisningsformen varierer mellom forelesninger, ulike øvelser som rollespill, videoopptak
og -avspilling, samtaler og veiledning i gruppe, eller individuell veiledning.
En kombinasjon av teori og praksis/praktiske øvelser gir den beste muligheten for å utdype hvordan
konkrete observasjoner og erfaringer kan settes i sammenheng med teoretisk forståelse. Det vil også gjøre
studenten fortrolig med hvordan teoretiske perspektiver, systematiske observasjoner og praktisk utprøving
gjensidig utdyper og beriker det psykologiske kunnskapsstoffet.
Praksis gjennomføres på eksterne institusjoner med ekstern veileder godkjent av instituttet, eller på interne
klinikker med fast tilsatte eller innleide veiledere. På de interne klinikkene foregår undervisningen i
hovedsak i grupper på tre til fire studenter.

Vurdering av undervisnings- og læringsformer
Som man ser av den vedlagte oversikten over fordelingen av undervisningsformer på de ulike emnene
(vedlegg 3), er den tradisjonelle kombinasjonen av forelesning og påfølgende seminarundervisning
gjennomgående det mest brukte også hos oss. Forelesning er diskreditert i mange pedagogiske
sammenhenger, men som introduksjon og oversikt over et temaområde og i kombinasjon med seminarer
mener vi fortsatt det har sin plass på profesjonsprogrammet. Vi ser imidlertid at det er mulig å introdusere
både mer variasjon og øke graden av studentaktivitet gjennom mer bruk av teknologiske hjelpemidler
(f.eks. flipped classroom og mer bruk av internettbaserte ressurser som Kahoot). Programrådet har i vår
(2016) opprettet en komité som skal se på muligheten for å inkludere nyere og mer studentaktive
læringsformer på våre programmer.
Seminarene gir større mulighet til aktivitet hos studentene, samtidig som vi her har et dilemma med hensyn
til krav til frammøte for å oppnå best læringseffekt av seminarformen opp mot studentenes valgfrihet.
Ferdighetsopplæringen er obligatorisk, men som man så i kommentarene til læringsmål er kanskje
deltakelse og øving i kritisk refleksjon vel så viktig å sikre studentenes aktive deltakelse i.
UiO har som strategi for inneværende periode at kvalitet skal prioriteres framfor kvantitet i alt vi gjør, og
det er viktig at vi bruker både studenters og ansattes undervisningstid mest mulig effektivt. Det brukes
betydelige ressurser og tid på undervisning på vårt profesjonsprogram, og mange av våre faste forskere har
store overskudd på undervisningsregnskapet sitt. Med hensyn til å ta i bruk det som allerede finnes av
undervisningsressurser er det også mye å hente på å øke fokus på å se på helheten i programmet, på
sammenhengen mellom eksamensformer og læringsmål, samt på koordinering av undervisningsplanlegging
både internt på semestrene og på langs av programmet. Det er også viktig å evaluere det man setter i gang.
Både hos oss og på medisin har forsøk med problembasert læring vist at denne læringsformen, som har vist
seg svært effektiv når den fungerer, ofte er svært ressurskrevende og dermed risikerer ikke å gi det
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læringsutbytte man hadde håpet. I forlengelsen av det nystartede strategiarbeidet på instituttet og på den
pågående evalueringsprosessen av programmene ser vi for oss en grundig gjennomgang av disse temaene
med tanke på revisjon, og ser fram til alle innspill fra den eksterne komiteen.
Det er elementer av ferdighetsopplæring fra tidlig i studiet, mens praksis starter først på 7. semester og
øker i intensivitet både i omfang og individrettet veiledning, med hovedpraksis og internpraksis lagt til de
siste tre semestrene. Integrert praksis er et kjerneelement i kvaliteten til den norske
profesjonsutdanningen for psykologer, og både instituttet og studentene ville ønske å øke innslaget av
praksis enda tidligere i studiet. Forskningsbasert praksis er viktig for alle profesjonsutdanninger, og her har
PSI et interessant forskningsprosjekt i gang på tvers av de ulike internklinikkene og i samarbeid med flere
nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner, med fokus på vår egen studentveiledning.
Praksisbasert undervisning i tverrfaglighet er også et sentralt ønskemål som vi gjerne ville ønske å styrke.
Den viktigste begrensningen vår her har vært at det foreløpig ikke er på plass gode og forpliktende
samarbeidsavtaler hverken med helseforetakene og førstelinjetjenesten. Til tross for at det foreligger
lovhjemlet ansvar for å tilrettelegge for praksis for utdanning på begge disse arenaene, synes det å være
både strukturelle og ressursmessige begrensninger for å få dette til å fungere. Det er beklageligvis vanskelig
å se for seg hvordan man kan øke innslaget av praksis i ekstern institusjon ytterligere i denne situasjonen,
men det arbeides nå på alle nivå både ved instituttet og ved UiO sentralt for å få fungerende avtaler. I
mellomtiden er vi i gang med planlegging av hvordan vi kan øke praksis- og ferdighetsinnslaget tidligere i
studiet, bla. gjennom en form for «introduksjonsdag hos psykolog» tidlig i studiet som de har ved NTNU. Vi
har også i gang konkrete tverrfakultære samarbeid innenfor helsefagene (blant annet med medisin,
odontologi og farmasi) om pilotprosjekter for tverrfaglig praksisbasert undervisning.

Eksamens- og vurderingsformer
Eksamens- og vurderingsformer er forsøkt tilpasset undervisningsform, læringsmål og generell kompetanse
for det enkelte emne. Det legges også vekt på at studenten skal ha varierte eksamens- og
vurderingsformer. I løpet av studiet vil studenten få erfaring med muntlig eksamen, skoleeksamen,
semesteroppgave, skriftlig hjemmeeksamen, skriftlig oppgave, gruppepresentasjoner, rapportskriving,
refleksjonsnotat og vurdering av gjennomført praksis og ferdighetsøvelser.
Studieprogrammet bruker en blanding av karakterskalaene bestått/Ikke bestått og A-F. 23 emner bruker
karakterskalaen bestått/ikke bestått (til sammen 170 studiepoeng) og 13 emner har karakterskalaen A-F (til
sammen 190 studiepoeng).
Se vedlegg 4 – vurderingsformer på programmet.

Til og med høsten 2013 var det kun PSYC6300 – Praktikum, PSYC6100 – Hovedoppgave, PSYC2103 –
Prosjekt kognitiv/nevro samt EXPHIL03 – Examen philosophicum som brukte karakterskalaen A-F. Resten av
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emnene brukte karakterskalaen bestått/ikke bestått. Et arbeidsutvalg konkluderte i januar 2013 med at det
burde gjøres et forsøk med å gjeninnføre bokstavkarakterer på 13 emner på programmet fra høsten 2013.
Dette ble vedtatt av programrådet. Se vedlegg 5 - Innstilling fra utvalget for gjeninnføring av bokstavkarakterer på
profesjonsprogrammet.

Som man ser, anvendes det både summative og mer formative vurderings- og eksamensformer på
profesjonsprogrammet. Særlig tidlig i programmet er det en overvekt av skoleeksamen, hvilket kanskje er
rimelig særlig der det er snakk om emner hvor mye ny kunnskap skal redegjøres for, som for eksempel
innenfor kognitiv nevrovitenskap. Man kan likevel spørre seg om det er for stort innslag av skoleeksamen
totalt sett på profesjonsprogrammet. Eksamen i PSYC6310 – Praktikum (11.-12. semester), som også er den
siste eksamen for hele profesjonsstudiet, kan trekkes fram som eksempel på denne problemstillingen. Her
er eksamensformen syv dagers hjemmeeksamen, der studentene skal drøfte en oppgitt kasusbeskrivelse
relatert til den internklinikken studenten har valgt. Bokstavkarakteren som gis på den skriftlige besvarelsen
kan begrunnes og eventuelt justeres i en muntlig eksaminasjon med en ekstern og en intern sensor. Det
ville vært interessant finne en eksamensform på slutten av studiet som i enda større grad demonstrerte
studentens integrerte teori-, ferdighets-, og personlige utvikling i profesjonsrollen enn det studenten kan
produsere via et tastatur på sin PC. På medisin har man laget eksamener med simulerte kliniske situasjoner,
noen også med skuespillere som agerer pasienter. I vår sammenheng ville det kanskje vært mulig å gjøre
noe liknende, eventuelt bruke video- eller lydopptak, og latt studentene reflektere omkring relevante
behandlingsmessige utfordringer. Dette ville muligens kunne signalisere tydeligere til studentene allerede
fra starten av at det vi forventer er et samlet læringsutbytte som man ikke alene kan lese seg til.
Det er liten tvil om at eksamensformen er et viktig signal til studentene om hva de blir målt i og dermed blir
retningsgivende for hva de kommer til å fokusere på. Innenfor hvert semester er det også alltid en risiko for
at vurderingsformer med bokstavkarakter får større oppmerksomhet blant studentene, og det er en
utfordring å formidle betydningen av læringsutbytte i retning av refleksjon og innsikt for en studentmasse
som er så selektert på skoleferdigheter og prestasjoner. Samtidig etterlyser studentene jevnt over mer
tilbakemelding og bedre begrunnelser slik at de kan de kan lære og forbedre seg. Dette er også et
ressursspørsmål.
Vi kan legge til at instituttet siden høsten 2015 har vært del av et pilotprosjekt om å innføre digital
skoleeksamen på UiO. Tilbakemeldingene om dette systemet har vært utelukkende positive, og det er
mulig det ligger potensiale i teknologiske løsninger som kunne bidra til å fristille tid og ressurser til mer
læringsfremmende individualiserte tilbakemeldingsformer.
Profesjonsprogrammet omfattes av Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning fastsatt 30. juni 2006. Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele
studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til pasienter og klienter som studentene er i
kontakt med. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske
delen av studiet. Departementet understreker at muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter
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en særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle
virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har
avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet ligger som før i selve studiet, dvs. studenten kan få ikkebestått til eksamen eller ikke godkjent praksis.
I 2014 ble det nedsatt et utvalg for håndtering av problematisk studentatferd ved Psykologisk institutt.
Utvalget har som oppgave å vurdere hvilke bekymringssaker som skal tas videre til skikkethetsutvalget ved
Universitetet i Oslo. Informasjonen om skikkethetsvurdering som er tilgjengelig på Psykologisk institutts
nettsider har ikke vært oppdatert siden 2012, men er i hovedsak fortsatt i overensstemmelse med dagens
saksgang. Når det enda ikke finnes informasjon om det nye lokale utvalget på PSI’s nettside er dette
primært fordi utvalget er i dialog med universitetsjuristen for avklaring av grenseoppganger mot det
sentrale skikkethetsarbeidet. Oppdaterte interne retningslinjer for skikkethetsvurdering blir trolig godkjent
av instituttstyret, og tilgjengeliggjort høsten 2016.
Studenter, har i perioden, etterspurt mer informasjon om hvordan skikkethetsvurdering gjennomføres og
hvordan de kan melde bekymring for medstudenter. Dette er i noe grad bedret etter at det lokale utvalget
har informert flere kull i forelesninger og lignende. Likevel vegrer noen studenter seg for å melde sin
bekymring. Særlig fordi det i siste instans ikke har opplevdes som mulig å være en anonym melder.
Samtidig som det er viktig å ivareta studenters rettssikkerhet kan dette medføre at bekymringer ikke blir
gjort til kjenne.
Av andre elementer som også har vært diskutert som aktuelle i det pågående arbeidet med studenters
fungering underveis i studiet har vært innføring av mentorordning, samt en kullkontakt fra de ansatte som
kunne følge kullet fra begynnelse til slutt, med noen faste møtepunkter gjennom hele forløpet.

3. Styring og administrasjon av programmet
Faglig styring fra 2011 til og med 2015:

Programrådet for profesjonsprogrammet hadde i denne perioden ansvar for drift og utvikling av
studieprogrammet og for å behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmet. Utover dette kunne programrådet delegere sine
oppgaver til programleder. Rådet ble oppnevnt av instituttstyret.
I praksis måtte imidlertid avgjørelser med økonomiske implikasjoner avgjøres av instituttstyret.
Programrådet besto av medlemmer som avspeilte de fagmiljøene som deltok i programmet. Det kunne
også oppnevnes ett medlem i programrådet som ikke representerte noen av disse gruppene. Studentene
var representert med to medlemmer i hvert av programrådene. Rådet hadde fem-seks møter per år.
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De vitenskapelige tilsatte var fra 2008 til 2015 organisert i faggrupper. Hver faggruppe hadde sin
emneportefølje på programmet: utviklingspsykologi, personlighets- helse- og sosialpsykologi, klinisk
psykologi, kognitiv- og nevropsykologi, metode, kultur- og samfunnspsykologi og arbeids- og
organisasjonspsykologi. Den sistnevnte hadde på grunn av programmets emneportefølje ikke representant
i programrådet. Faggruppeleder koordinerte undervisningsplanleggingen i faggruppen ved å holde oversikt
over hvilke lærere som hadde ledige ressurser og på hvilke områder faggruppen manglet lærerkrefter.
Hvert emne hadde en emneansvarlig – en intern vitenskapelig tilsatt som var faglig ansvarlig for
læringsinnhold, undervisning, pensum, eksamen og ressursbruk m.m. for emnet. Se retningslinjer for
emneansvarlig for mer informasjon. (Se evt. Vedlegg 6 Retningslinjer for emneansvarlige ved PSI, UiO, 16.
oktober 2008 for mer info.)
Faglig styring fra 2016:

Fra 2016 har Psykologisk institutt en ny organisasjonsmodell som får konsekvenser for styringen av
profesjonsprogrammet. I hovedtrekk består endringene i


Tilsatt instituttleder i stedet for valgt.



Omorganisering av faggruppene til fire fagavdelinger hvor hver ledes av en fagavdelingsleder med
blant annet personalansvar for de vitenskapelig ansatte som sorterer under dennes fagavdeling.



En utdanningssleder med overordnet ansvar for all undervisning på instituttet.



Omorganisering av programrådene til kun ett felles programråd for alle studieprogram. Det nye
programrådet ledes av utdanningsleder og består for øvrig av fagavdelingslederne, en representant
for metodefeltet, en studentrepresentant fra profesjonsprogrammet, en studentrepresentant fra
BA/MA-programmet og administrativ studieleder.

Administrativ styring

Programmet administreres av to studiekonsulenter som har ansvar for hhv. 1.-6. semester og 7.-12.
semester. Disse to har ansvar for alt fra undervisningsplanlegging, undervisningsregnskap, budsjett,
timelærerkontrakter, studentsaker, utdanningsplaner og programinformasjon på nett for hver sine
respektive deler av studiet. I tillegg var begge sekretærer for programrådet til og med 2015.
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Administrasjonen for profesjonsprogrammet innbefatter også en egen praksiskonsulent som har kontakten
med eksterne praksissteder. Internklinikkene på emnet PSYC6310 – Praktikum har i tillegg en
klinikkonsulent. Alt som har med eksamen å gjøre ligger innunder instituttets eksamenskonsulent.
Over disse står administrativ studieleder med et overordnet administrativt ansvar for studieseksjonen på
instituttet. Studieleder samarbeider i utstrakt grad med den nylig oppnevnte undervisningsleder.
Ressurser på programmet

Det undervises og veiledes generelt mye på profesjonsprogrammet. Det bør også forventes i et program
som utdanner kliniske psykologer som skal ha pasientansvar like etter de går ut som kandidater fra
programmet. Ca. 16 800 timeregnskapstimer går med på ett semester kun i undervisning, veiledning og
sensurering av eksamen (én forelesningstime vektes med 4,5 arbeidstimer, én seminartime vektes med 3,5,
veiledning noe varierende vekting fra 1:1 til 1:2, eksamen fra 0,5 timer pr. oppgave til 9 timer for én
hovedoppgave). Ekstern praksis med veiledning på praksisstedet kommer i tillegg.
For året 2016 har styret vedtatt at vi har satt et tak på undervisningsressurser på profesjonsprogrammet
basert på fjorårets ramme. Dette har blant annet sin bakgrunn i at mange fast ansatte har overskudd i sine
undervisningstimeregnskap, samtidig som bruken av eksterne timelærere også har hatt en klar økning. Vi
har med andre ord vært nødt til å se på hvordan vi kan undervise mer effektivt, og taket for inneværende år
innebærer at noe må ut dersom noe skal inn. Visse unntak ligger til denne regelen, som økninger grunnet
planlagt høyere antall studenter på studiekullene som etter hvert starter på de høyere semestrene på
programmet (f.eks. en ekstra seminargruppe på mange av emnene). Utdanningsleder og programråd har nå
myndighet til å organisere ressursene som er til rådighet til programmet. Disse sakene skal ikke lenger
måtte gå til instituttstyret.
Programmet har også relativt store inntekter grunnet bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. På
profesjonsprogrammet regnes studenter som høyeregradsstudenter fra dag én i det seksårige løpet, noe
som bringer inn større økonomiske ressurser enn dersom programmet hadde vært oppdelt i en typisk
bachelor/master variant.
Den interne komiteen vil påpeke at det kan være muligheter for store ressursbesparelser ved å slå sammen
mer av undervisningen mellom bachelor-/masterprogrammet og profesjonsprogrammet. Slik
studieprogrammene er organisert pr. dags dato er undervisningen felles i emnene PSYC1200, PSYC1100 og
PSYC1204 (se tabell over), og emner som går på bachelorprogrammet og årsenheten. Studentene samles
da i vårt største auditorium til felles forelesninger. Dette utgjør 40 studiepoeng og foregår på programmets
1. og 2. semester. Det kunne være muligheter for å slå sammen emner, eller i det minste forelesninger
mellom de ulike programmene. Dette gjelder både innføringsemner i utviklingspsykologi, sosialpsykologi,
kognitiv nevrovitenskap og metode, der de ansatte i dag i noen grad underviser i det samme
fagstoffet/holder de samme forelesningene på flere program.
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Et vesentlig argument mot å slå disse sammen er at antall studenter på forelesningene dermed blir enda
større og studentmassen mer heterogen, med enda større utfordringer for å tilrettelegge for
studentaktivitet enn vi allerede har i dag. Det blir også vanskeligere for foreleserne å tilpasse eksempler og
illustrasjoner til en forsamling som består av studenter der noen senere skal bruke kunnskapen i behandling
av pasientgrupper, mens andre skal bruke den til egne forskningsprosjekt, eller inn i en kombinasjon med
helt andre fag. Dette siste kan imidlertid også, dersom man får det til å fungere, være en mulighet for at
studenter som senere i ulike sammenhenger skal bruke psykologisk kunnskap kan sitte i samme rom og
reflektere omkring implikasjonene av den kunnskapen det undervises i. Forelesningsformen og det faktum
at dette vil gjelde studenter tidlig i sine studieforløp, tyder imidlertid på at dette ville være svært vanskelig
å få til på noen meningsfull måte.
Valgfrihet hos profesjonsstudentene, som er tematisert tidligere i denne rapporten, har også en
resursmessig side. Det eneste valgbare emnet i utdanningsplanen er et valgfritt klinisk fordypningsemne på
fem studiepoeng som primært skal tas på 11. semester. I tillegg velger studentene fordypning på en av i alt
fire internpraksisklinikker. Ressursmessig gir denne organiseringen utfordringer blant annet med tanke på
at det blir vanskelig å bruke fagfolk på tvers av klinikkene, det blir sårbart ved sykdom og avvikling av
forskningsterminer, og administrativt utfordrende å håndtere fire ulike klinikker med inntaks- og
pasientrutiner og ansvarslinjer innenfor samme institutt.
Samtidig kan det som tidligere nevnt være ønskelig for både studentenes engasjement og fagets utvikling at
det finnes muligheter for valg og fordypning selv innenfor en generalistutdanning. Vi ser at det kunne være
en mulighet å innføre større valgmuligheter på profesjonsprogrammet f.eks. på 5. og 6. semester, hvor de
også kan reise på utveksling. Det er flere fordeler med dette:


Det ville gi mer fleksibilitet ved utveksling (mer om dette under Internasjonalisering).



I tillegg kunne man benyttet seg av den eksisterende emneporteføljen på bachelorprogrammet,
samt noen av emnene som nå går som obligatoriske emner på profesjonsprogrammet som
valgbare emner innenfor en ramme på for eksempel 30 studiepoeng.



Studentene kunne fått tilegne seg kunnskap som de var spesielt interessert i, men som allikevel
sorterte under psykologiske basaldisipliner, på bekostning av basalemner de ikke fant like
interessante.

For en oversikt over hvordan ressursene fordeler seg på de ulike elementene i programmet, se vedlegg 1
Ressurspresentasjon (fra våren 2014).
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Lokaler til disposisjon

Instituttet er så heldig nesten å disponere eget hus (to små avdelinger under institutt for helse og samfunn
ved Det medisinske fakultet holder også til i samme bygning), og har egnete rom til emnene på
programmet. Husets fire auditorier er store nok til kullene på programmet (fra ca. 50 til ca. 65 studenter)
og seminarrommene huser fra 18-49 studenter. Det er én undervisnings PC-stue som benyttes av alle
program med plass til ca. 20 studenter. I tillegg benytter profesjonsprogrammet seg av spesielle terapirom
med diverse opptaksutstyr enveisspeil m.m. Studentene har også tilgang til 12 kollokvierom, hvor flere har
fått installert skjerm hvor man kan koble på PC eller lignende. Det er trangt om plassen i Harald
Schjelderups hus, men vi har undervisningslokaler til alle emner, og bruker sjelden tidsrommet 08.15-09.00
eller etter klokka 16.00 til undervisning.
Lokalene i Harald Schjelderups hus skal i sommer gjennomgå en større forandring da vi skal re-lokalisere de
ansatte på huset etter hvilken fagavdeling de tilhører, og fordi vi trenger mer plass til en stadig større
vitenskapelig stab. Instituttet har derfor leid en etasje i nabobygningen (Forskningsveien 2b) som skal
gjøres om til studentlokaler. Instituttet skal omgjøre noen av de eksisterende seminarrommene til
kontorlokaler, men vil få etablert seminarrom på andre steder i bygningen isteden for. Relokaliseringen skal
ikke gå ut over tilgjengelige undervisningsrom, vi vil snarere få utvidet med ett seminarrom.
Det har i perioden vært misnøye med en del undervisningslokaler når det gjelder temperaturregulering og
ventilasjon. Dette har ført til et dårlig fysisk læringsmiljø der både forelesere og studenter blant annet har
klagd over hodepine og konsentrasjonsvansker. Dette har blitt noe bedre etter utbedring av
ventilasjonsanlegg og utskifting av flere vinduer (som tidligere ikke kunne åpnes). Likevel er det fortsatt
utfordringer med inneklima i noen seminarrom uten vinduer. Dette er forhold Psykologisk institutt kan
gjøre lite ved da det er Statsbygg som har ansvaret for slikte utbedringer.
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4. Endringer og justeringer i perioden 2011-2016, hva har det blitt fokusert på i
perioden?
Arbeid med anbefalingene fra den forrige eksterne evalueringskomiteen:
Etter den forrige eksterne evalueringskomiteen fremla sin rapport, jobbet programrådet med flere av
anbefalingene komiteen la frem. Kort oppsummert var dette:


Bedre emnebeskrivelsene slik at de tilfredsstiller kravene fra kvalifikasjonsrammeverket (ferdig
våren 2012).



Bedret synligheten til en del områder komiteen mente var svakt representert i programmet ved at
det bedre fremkommer på emnesider dersom det faktisk undervises i tematikken. Noen områder
har også fått styrket undervisning herunder suicidvurdering, spiseforstyrrelser og egenutvikling.



Bedret oversiktligheten i kvalitetssystemet på instituttets nettsider.



Gjennomført tiltak for å øke andelen menn på programmet.

Videre er det enkelte anbefalinger som har blitt diskutert, men besluttet at ikke skulle følges opp i
perioden. Les mer om arbeidet med anbefalingene fra den forrige eksterne komiteen i vedlegg 7 –
Oppsummering av arbeidet med anbefalingene fra den eksterne evalueringskomiteen.

Strukturelle endringer i programplanen:
I hovedsak har instituttet fulgt den studieplanen som ble lagt for en seksårig studieordning fra og med
høsten 2007. Noen justeringer ble gjennomført i forrige evalueringsperiode (2007-2011), som kan leses i
detalj i den forrige interne evalueringskomiteen. I perioden 2011-2016 har følgende strukturelle endringer
på programmet blitt gjennomført:
3. og 4. semester ble revidert i 2013/2014 grunnet gjentatte mindre gode tilbakemeldinger fra studenter
som hadde gjennomført semestrene. Grunnlaget var at det hadde vært for dårlig integrasjon mellom
emnene på 3. og 4. semester innen kognitiv psykologi og nevropsykologi. Semestrene hadde lenge hatt
problemer med overlappende undervisning/pensum som gjorde det mindre interessant og nyttig for
studentene, samt at lærerressurser ikke ble benyttet effektivt.
Hvordan strukturen endret seg på disse semestrene kan ses i studieløpstabellene her:
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http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/oppbygging/
Flere emner på 5 og 10 studiepoeng ble altså byttet ut med to større emner, hver på 20 studiepoeng på 3.
og 4. semester. (PSYC2206 – Kognitiv nevrovitenskap 1 og PSYC2207– Kognitiv nevrovitenskap 2). Disse to
emnene er modulbaserte og skulle i større grad bygge på hverandre. Samtidig ble PSYC2402 – Psykologisk
testkurs flyttet fra 4. semester til 3. semester. Dette ble gjort først og fremst av praktiske årsaker for at det
skulle være 30 studiepoeng på hvert semester, men også fordi undervisningen knyttes nærmere opp mot
metodeemnet som nå går på 3. semester (PSYC3101). I forrige evaluering ble det påpekt at det gis noe
opplæring i WISC (for barn)i emnet PSYC3400 – Test/observasjon av barn, men ikke alle får opplæring i
WAIS (for voksne). Dette er nå endret slik at alle også får noe opplæring i WAIS i emnet PSYC2402 –
Psykologisk testkurs. Tilbakemeldinger fra studentene tyder på at det har vært mye repetisjon/overlapp av
tema mellom de to 5-poengskursene. Dette er tatt til følge og kursene er blitt bedre koordinert i de senere
semester. En mulighet for enda bedre integrering av undervisningen er å lage et felles testkurs på 5.
semester og heller inkludere del som omhandler generell testmetodikk med PSYC3101-kurset på
3.semester.
Endringene er nærmere beskrevet i vedlegg 8 - referat fra programrådsmøte 26.11.2013
Samtidig gjennomførte programmet en revisjon av 10.-12. semester i løpet av 2013 og 2014. Årsaken var at
studentene klaget over svært stor arbeidsmengde på 11. og 12. semester. For å avhjelpe dette ble emnet
PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon flyttet fra 11. semester, og ble til en del av PSYC5410 – Hovedpraksis
på til 10. semester. Emnet inneholdt relevant lovverk for psykologer i helsevesenet, etiske aspekter med
mer som var lite hensiktsmessig at kom etter hovedpraksis. Se studietabellene for strukturell oversikt over
emnene fra semester til semester. Endringsforslagene og vedtakene er nærmere beskrevet i Vedlegg 9 Forslag til endelig vedtak for justering av 10., 11. og 12. semester av profesjonsprogrammet_19.05.2014 og vedlegg 10
- Referat fra programrådsmøte 27.5.2014. Studentene er fornøyd med at PSYC6301 ble flyttet ned fra 11.

semester. Likevel opplever fortsatt studenter på 11. og 12. semester svært stor arbeidsbelastning ved
parallelt arbeid med hovedoppgave og praktikum.
En annen endring som er i ferd med å gjennomføres er bytte av plass i programmet på to metodeemner
som går på 3. semester og 6. semester.
Det er iverksatt enkelte tiltak for å bedre integreringen av metode med tilstøtende tematisk undervisning.
Metodekurset PSYC3101 er flyttet til 3.semester, og undervisningen er i stor grad integrert med
undervisningen som omfatter generell testmetodikk på PSY2402 – Psykologis testkurs. Øvingsoppgavene
som gis på metodekursene er valgt ut med særlig relevans for analyser som er aktuelle når studentene
analyserer data i forbindelse med hovedoppgaven på 11. og 12. semester. Siden siste evaluering, er det for
øvrig opprettet en lektorstilling i kvantitative forskningsmetoder som er tilgjengelig for veiledning av
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studenter i arbeid med hovedoppgaven. Studentene er svært fornøyd med dette tilbudet, og det blir hyppig
brukt. Samme lektor har for øvrig seminarundervisning på metodekursene på tidligere semester slik at
veiledningen lettere kan tilpasses det studentene har lært tidligere.
Mer om forebygging i profesjonsprogrammet:
Det har blitt arbeidet med å analysere behovet for, og utarbeide anbefalinger for implementering av mer
forebygging i programmet. Arbeidsutvalget som har jobbet med dette har ikke lagt frem sin innstilling, men
vi kan presentere et foreløpig utkast som et vedlegg til denne rapporten. Se vedlegg 16 - En oppsummering av
forebyggingsutvalgets kartlegging og drøftinger

En førsteamanuensis er nylig ansatt i hel stilling med forebygging som hovedansvarsområde, med
tiltredelse til sommeren 2016. I tillegg er gjennomgang og oppbygging av undervisning på
profesjonsprogrammet rettet mot særlig myndighetenes kommunepsykolog-satsning en prioritert oppgave
som vi svært gjerne mottar innspill fra den eksterne evalueringskomiteen på.

Gjeninnføring av bokstavkarakterer på flere emner:
Et arbeidsutvalg konkluderte i januar 2013 med at det burde gjøres et forsøk med å gjeninnføre
bokstavkarakterer på 13 emner på programmet fra høsten 2013. Dette ble vedtatt av programrådet.
Motivasjon for gjeninnføring av bokstavkarakterer:
 Utvalget mente på generelt grunnlag at bokstavkarakterer kan hjelpe til å øke studentenes
motivasjon.
 Flere arbeidsgivere (både innen klinisk virksomhet og forskning) etterspør karakterer for å få et
bedre grunnlag til å kunne vurdere søkere til stillinger.
 Bokstavkarakterer vil være en tilbakemelding til studentene om hvilket nivå de faktisk ligger på.
Med bestått/ikke bestått på nesten hele programmet har studentene gjentatte ganger ytret sin
misnøye om at de i liten grad får vite hvordan de faktisk gjør det i studiene sine.
 At det blir flere karakterer på vitnemålet reflekterer bedre kandidatens prestasjoner gjennom hele
programmet og på tvers av fagområder. Slik det var før høsten 2013, med bare tre
bokstavkarakterer på vitnemålet, kan de komme til å gi et noe skjevt bilde av kandidatens
prestasjoner.
 Gjeninnføring av bokstavkarakterer på 1000-emene på 1. og 2. semester (PSYC1200, PSYC1204 og
PSYC1100) har dessuten det formål at det skal bli lettere å rangere profesjonsstudenter som ønsker
å reise på utveksling samt at det vil kunne gi et grunnlag for å rangere de som velger å trekke seg
fra programmet etter 6 semestre for å søke seg videre til en mastergrad.
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Arbeid med hovedoppgaven:
Psykologisk institutt har hatt to utvalg som har arbeidet med rammene rundt hovedoppgaven i perioden.
Det første avga sin innstilling i november 2012. Vedlegg 11 Innstilling hovedoppgaveutvalget, det andre ble
opprettet i juni 2013. Vedlegg 12 Mandat hovedoppgaveutvalg II.
Flere tiltak er iverksatt og planlegges iverksatt for å møte utfordringer rundt hovedoppgaven:






Fra 2013 er en lektor i kvantitative forskningsmetoder er ansatt i 100 % stilling for å veilede
studentene i kvantitative analyser i forbindelse med hovedoppgaven.
Antallet veiledningstimer for to studenter som skriver sammen har økt.
Bedret økonomi har åpnet opp for å gi eksterne veiledere honorar.
Et eget master- og hovedoppgaveutvalg har konkretisert kompetansemål, læringsutbytte og
omfang av master- og hovedoppgaver. Videre ble student-veilederkontrakten revidert.
En vitenskapelig ansatt har fått rolle som hovedoppgavekoordinator. Rollen innebærer å hjelpe
studentene med å finne veileder, være ansvarlig for hovedoppgaveforberedende seminar, megle
ved konflikter mellom student og veileder, samt ved uenighet mellom sensorer mht.
karaktersetting.

Planlagte tiltak omfatter:






Arbeide med å gjøre tilgangen for studenter bedre til de prosjekter de vitenskapelige arbeider med
til enhver tid. Dette kan være en fordel for begge parter. Fra og med dette semesteret er
vitenskapelige invitert til å presentere slike prosjekter på hovedoppgaveforberedende seminar.
Vitenskapsbutikken ved UiO vil også delta.
Oppfordre mer til at studenter kan skrive hovedoppgave sammen. Samskriving praktiseres i dag,
men omfanget kan med fordel økes. Det at to skriver sammen ansees som fordelaktig for
studentene og vil lette på behovet for veiledning fra instituttets side.
Legge til rette for at studenter som ønsker å skrive teoretisk hovedoppgaver kan gjøre det. Det er
relativt få studenter som velger å skrive teoretiske oppgaver i dag.
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5. Inntaks- og resultatkvalitet
Det følgende vil ta for seg søkertall og forkunnskaper til profesjonsstudiet, samt oppnådde resultater
(karakterer og gjennomføringsgrad). Vi vil også komme inn på målgruppe og rekruttering (antall, nivå,
forkunnskaper).
Forkunnskapskrav/opptakskrav:

Målgruppen for opptak er hovedsakelig studenter rett fra videregående skole som oppfyller
forkunnskapskravet generell studiekompetanse. Fra og med høsten 2008, må alle som ønsker å studere på
profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO søke gjennom Samordna opptak til programmet SVC-PSY. Det er
karakterene fra videregående som teller. Femti % av søkerne kommer inn gjennom
førstegangsvitnemålskvoten (maks alder 21 år og ingen tilleggspoeng) og 50 % kommer inn gjennom
ordinærkvoten (poengene fra videregående pluss tilleggspoeng som alderspoeng og poeng for høyere
utdanning/militærtjeneste eller folkehøgskole).
Det er én søknadsfrist i året (15. april) med oppstart både høst og vår. Profesjonsprogrammet har økt antall
studieplasser etter oppfordring, og medfølgende økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet en gang i
evalueringsperioden. Først fra 108 studenter pr. år i 2011 til 118 studenter pr. år fra høsten 2012. Fra
høsten 2016 øker opptaksrammen til 123 studenter i året. Dette antallet spres på to kull, altså 61 og 62
studenter pr. kull (59 studenter pr. kull er den eksisterende opptaksrammen frem til august 2016). Vi skal
altså utdanne dette antallet kandidater pr. år seks år etter at de begynte på programmet. Poenggrensene til
programmet i opptaket 2015 var henholdsvis:


Kvote for førstegangsvitnemål: 56,8 (høst 2015) og 55,2 (vår 2016)



Ordinær kvote: 66,1(høst 2015) og 64,8 (vår 2016)

For poenggrenser i tidligere år i perioden, se.
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/poenggrenser-tidligere-ar/
Vi ser at vi mister studenter underveis i programmet. Frafallet er høyest de første tre–fire semestrene og
særlig første året. Vi har prøvd å lage et riktig forholdstall mellom ønsket kullstørrelse ved studiestart og
opptaksrammetall. Dette er en pågående prosess. Det har siden våren 2013 vært ønskelig med 70
studenter pr. studiekull som begynner på 1. semester (140 i året). Dette ser foreløpig ut til å være en passe
mengde overbooking, men studentene fra kullet V13 har foreløpig ikke kommet lengre enn til sitt 7.
semester, så det gjenstår å se når de er ferdige med sitt 12. semester. Forholdet mellom opptaksramme og
overbooking er beskrevet i tabells form i vedlegg 13 – Studenter i studiekull 14.01.2016.
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Vi kan her også legge til at vi praktiserer en ordning der studenter som allerede har tatt emnene som går på
programmets 1. semester kan søke seg direkte inn på programmets 2. semester, gitt at de allerede har fått
opptak på vanlig måte gjennom Samordna opptak. Dette gjennomføres bare dersom det er ledig kapasitet
på 2. semester, noe som avgjøres av hvor mange studenter som har sluttet etter sitt første semester.
Instituttet får varierende antall slike søknader fra semester til semester, og har varierende muligheter til å
la disse studentene få begynne direkte på 2. semester. Men det kan være fra fem til femten søknader om
en plass på 2. semester blant dem som har fått plass på programmet gjennom Samordna opptak og det har
variert fra null til ca. ti studenter som har fått kortet ned sin studietid på programmet fra seks til fem og et
halvt år.
I sjeldnere tilfeller kan studenter begynne høyere i programmet enn 2. semester dersom de har tilstrekkelig
med fritak fra emner på programmet. Dette kan dreie seg om studenter som allerede har fullført en
bachelorgrad eller mastergrad i psykologi, eller som allerede har gått flere semestre på et annet norsk
profesjonsprogram i psykologi. Det finnes ingen overgangsordninger mellom profesjonsprogrammene i dag,
så studenter som allerede har fått plass på et annet profesjonsprogram i psykologi, men ønsker å gå på
profesjonsprogrammet i Oslo, må søke seg inn på vanlig måte gjennom Samordna opptak. Det er kun
dersom vi ser at vi ut i fra kapasitetshensyn kan innpasse studenter på det aktuelle semesteret at dette kan
la seg gjennomføre.
Frafallet er lavt i forhold til det som regnes som normalt på andre studieprogram.
Studiepoengsproduksjonen pr. student er også god. Med de tiltak som er nevnt ovenfor vil vi om ca. et år,
slik det ser ut nå, utdanne kandidater i forhold til måltallet, og dette vil vedvare i årene som kommer.
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
Forholdet mellom mannlige og kvinnelige studenter på programmet

Profesjonsprogrammet har lenge hatt en svært ujevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige studenter.
Pr. i dag er ca. en fjerdedel av studentmassen menn. Hvordan dette fordeler seg på de ulike kullene, kan ses
i vedlegg 13 – Studenter i studiekull 14.1.2016. Instituttet har lenge forsøkt å gjøre noe med dette. I
november 2011 ble det foretatt en utredning om tildeling av tilleggspoeng for det underrepresenterte
kjønn ved opptak til studieprogrammer i helseprofesjonene medisin, odontologi og psykologi ved
Universitetet i Oslo. Ønsket om tilleggspoeng fikk medhold fra fakultetet, men fikk avslag i
universitetsstyret. I stedet ble instituttet bedt om å se på andre virkemidler for å øke andelen mannlige
studenter på programmet. Mindre tiltak kan nevnes, herunder en reklamevideo (tilgjengelig på
programmets hjemmeside, på Facebook og på YouTube), skolebesøk, fokusgrupper for mannlige studenter
(for å undersøke drivkreftene for mannlige psykologer for å starte på studiet mm.), samt oppringing av
mannlige studenter som hadde fått tilbud om plass på programmet om sommeren for å høre om de ønsket
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mer informasjon om programmet mm. (dette som et forsøk på at de mannlige studentene som hadde fått
tilbud om plass skulle velge profesjonsprogrammet i psykologi som sitt studiested).
Men først og fremst må Guttedagen trekkes frem. Dette har vært et stort arrangement som nå har blitt
arrangert to ganger (i mars 2015 og mars 2016) hvor utvalgte gutter fra norske videregående skoler (med
overvekt av skoler på Østlandet) har blitt invitert til Psykologisk institutt for en dag med psykologi.
Målsetningen har vært å øke interessen for faget til disse guttene som har gode nok karakterer til at de har
en mulighet til å komme inn på programmet. Foreløpig kan vi ikke se noen målbare resultater av
kjønnsfordelingen etter to guttedagsarrangementer. Vi tror allikevel arrangementet har bidratt til å øke
fokuset på problemstillingen. I skrivende stund har Universitetet i Oslo levert et brev til
Kunnskapsdepartementet hvor det søkes om en kvote på mannlige studenter til programmet på 30
prosent. I brevet har universitetet lagt til grunn at alle må ha minimum 50 poeng (altså det som kalles
skolepoeng og som utgjør gjennomsnittskarakterene ganger ti) før eventuelle tilleggspoeng.
30 % vil ikke utgjøre en stor forskjell i antall mannlige studenter pr. studiekull, fra rundt to til syv mannlige
studenter ekstra pr. kull i forhold til slik det er i dag. Men over tid vil dette være positivt både for
studiemiljø og signaleffekt. Først må vi imidlertid se om Kunnskapsdepartementet svarer positivt på
henvendelsen fra Universitetet.
Vedlegg 14 Guttedagen

Som en kommentar fra internkomiteen kan det nevnes at det kan ses på som paradoksalt at
kjønnsspørsmålet primært kommer opp på denne måten. En innvending fra Hwangutvalget (ekstern
evalueringskomite i 2005) var et totalt fraværende kjønnsperspektiv i undervisningen. Det er lite som tyder
på at det er bedret i periodene som har vært. Den interne evalueringskomiteen mener at
kjønnsperspektivet burde vært løftet tydeligere fram gjennom hele studiet, og at diskusjonen om
kjønnsfordeling i opptaket av studentene kun er ett element i dette.

6. Tilrettelegging for internasjonalisering
Profesjonsprogrammet i psykologi skal hovedsakelig utdanne psykologer som skal jobbe i Norge som en del
av det norske helsetilbudet. Undervisningen på programmet foregår derfor i all hovedsak på norsk.
Psykologisk institutt har et tilbud til internasjonale studenter på bachelor- og masterprogrammene, mens
emnene på profesjonsprogrammet først og fremst er forbeholdt egne programstudenter. I visse tilfeller kan
utenlandske studenter ta emner på profesjonsprogrammet som en del av sitt norske utenlandsopphold,
men dette begrenser seg vanligvis til svenske og danske studenter som forstår norsk (det er også populært
for norske studenter som tar sin kliniske mastergrad i Danmark å søke om utveksling til UiO og ta emner på
profesjonsprogrammet i psykologi). I dag har profesjonsprogrammet ingen emner som utelukkende foregår
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på engelsk. Programmet benytter seg allikevel av utenlandske og engelskspråklige forelesere som
underviser på deler av emner.
Studenter på profesjonsprogrammet har mulighet til å studere inntil ett semester i utlandet i løpet av sin
tid som programstudenter. Det er lagt opp til at de kan velge mellom å utveksle på programmets 3., 4., 5.
eller 6. semester. Det er helt klart vanligst å reise på utveksling i løpet av det 5. semesteret, kun et fåtall
studenter velger de andre mulighetene. 123 studenter på profesjonsprogrammet har reist på et
utvekslingssemester fra 2011 til 2016 (et gjennomsnitt på 11 studenter pr. semester).
Som programstudent ved UiO er det gode muligheter for å reise på utveksling gjennom en avtale. Det er
heller ikke noe i veien for at en profesjonsstudent utveksler utenfor UiOs avtaleportefølje. I tillegg til dette
har Psykologisk institutt i dag en avtale med Oxford Mindfulness Centre (fra 2014 til 2018) hvor studenter
fra profesjonsprogrammet kan oppholde seg på senteret i et trimester (ca. åtte uker). Hensikten er ikke at
studentene i denne perioden skal ta emner som kan innpasses i programmet, men heller jobbe med
forskning på temaer relatert til mindfulness som de senere kan bruke i sin hovedoppgave. De kan også
involvere seg i kurs innen mindfulnessterapi (MBCT). Psykologisk institutt forsøker å legge opp til at
studentene kan ta eksamener de måtte ha i denne perioden fra Oxford, samt noe tilrettelegging for fravær
og muligheter for å bytte om på emner i utdanningsplanen slik at oppholdet blir gjennomførbart.
http://www.sv.uio.no/psi/english/studies/oxford_psi/
Det som innskrenker og vanskeliggjør mulighetene til generell utveksling for studentene på
profesjonsprogrammet er emnetilbudene ved de ulike utdanningsinstitusjonene. For å få emnene godkjent
i studieplanen sin som programstudent ved profesjonsprogrammet, må emnene kunne klassifiseres som så
like emner på vårt eget profesjonsprogram i det gitte semester at fritak kan forsvares faglig. For å
underlette dette, gir vi programstudenter som planlegger å reise ut muligheten til å ta emner på
programmet i forkant og i etterkant av semesteret de skal være borte. For eksempel får studenter ta
enkelte emner på 5. semester mens de ennå går på 4. semester dersom de planlegger et utenlandsopphold
i løpet av sitt eget 5. semester. Eller de tar en blanding av 5. og 6. semesteremner på sitt
utvekslingssemester i 5. semester og tar det de resterende emnene på 5. og 6. semester når er tilbake på
UiO i sitt 6. semester.
Dette er allikevel tungvint for studentene og mange må ta mer enn 30 studiepoeng det første semesteret
de er tilbake. Mye kunne vært underlettet dersom programmet hadde valgbare psykologiemner hvor man
f.eks. kunne velge fra en pool av emner som var mulige å ta både for bachelorstudenter og
profesjonsstudenter. Dersom programmet hadde hatt 30 studiepoeng med valgbare emner kunne man
enkelt innpasset studiepoeng i psykologiemner fra utenlandske utdanningsinstitusjoner slik at studentene
tok 30 studiepoeng både i semestrene før og etter utenlandsoppholdet samt på selve utvekslingen slik det
er meningen. Her kan det også trekkes frem at en positiv bieffekt av dette hadde vært at de studentene
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som reiste ut kom tilbake med litt ulik kompetanse, noe som sannsynligvis hadde vært en berikelse for det
faglige miljøet på programmet og kompetansen til de studentene vi uteksaminerer i fremtiden.
Profesjonsprogrammet benytter seg av en studiekonsulent og en vitenskapelig ansatt som har
internasjonalisering som en dedikert del av sine arbeidsoppgaver for å tilrettelegge for- og kvalitetssikre
utenlandsopphold. Alle studiepoeng som skal tas i løpet av et utenlandsopphold må forhåndsgodkjennes
av den vitenskapelig ansatte som jobber med det internasjonale studiesamarbeidet.
Instituttet har mottatt kritikk fra studentenes programutvalg, blant annet på at det burde være mulig å
komme i kontakt med studenter som har reist på utveksling tidligere slik at ikke hver student må søke seg
frem til emner det er mulig å få innpasset i graden fra begynnelsen av. Studentene har nå opprettet et
forum på Facebook hvor de kan dele erfaringer om utveksling. Dette lenker vi opp til fra instituttets
nettside om utveksling.

7. Deltakernes vurdering av studieprogrammet som helhet, inkludert læringsmiljø
og programtilhørighet

Kullkontakter og undervisningsleder/programrådsleder har i perioden møttes til evalueringer av hvert
semester der studentene har gitt tilbakemelding til instituttet om det foregående semesteret. Se vedlegg
15 om tilbakemeldinger fra kullkontakter i perioden. På disse møtene presenteres studentenes opplevelse
av emner, emnesammensetning for semesteret, pensum, arbeidsbelastning og undervisning, samt
studentenes innspill til forbedring av studiet. Gjennom disse evalueringene, og studiebarometeret til
NOKUT (http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1110_SVC-PSY), gir studentene inntrykk av at
de jevnt over er fornøyd med profesjonsstudiet i psykologi. Likevel fremkommer det en del
forbedringspotensiale. Studentene opplever eksempelvis overgangen fra 6. semester til 7. semester som
stor, hvor både pensummengde og krav til deltakelse virker til å oppleves som sterkt økende. Studentene
forteller om varierende læringsutbytte fra de mindre eksterne praksisene (forpraksis). I tillegg forteller
studentene, over flere år, om noen fag de ikke mener holder mål slik de gjennomføres i dag.
Studentene forteller at de er i stor grad er fornøyd med det sosiale læringsmiljøet. Likevel forteller
studenter i NOKUT-undersøkelsen og gjennom studentdemokratiet at miljøet mellom studentene og de
faglige ansatte kan bli bedre. Eksempelvis har det blitt diskutert å lage en egen ansattdel i kantinen ved PSI,
noe studentene ikke ønsker da de kunne tenke seg flere uformelle arenaer hvor studenter og ansatte kan
omgås.
Mer om den periodevise evalueringen av emner og semestre kan leses om her:
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http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/
Psykologisk institutt har et yrende liv av ulike studentforeninger, alt fra festforening og revygruppe til
hjelpeaksjon og tidsskrifter. Se http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/organisasjoner/ for oversikt
over studentforeningene ved Psykologisk institutt. Det virker som om studentmiljøet ved instituttet har et
godt nivå av aktivitet sammenliknet med andre institutter ved UiO. Mange av studentene deltar i
foreningene, og dette er med på å skape et samhold blant studenter fra ulike profesjonskull i tillegg til
bachelor- og masterretningene.
Studentene ved profesjonsstudiet opplever stor grad av samhold på de ulike kullene, og de fleste kull
arrangerer sosiale aktiviteter for kullet gjennom hele studiet. En del studenter var i forkant av gjeninnføring
av bokstavkarakterer bekymret for hvordan dette ville påvirke samarbeidsviljen på kullene. Da
gjeninnføringen ikke ennå er evaluert har vi ikke grunnlag for å si noe om en eventuell negativ påvirkning av
dette.

8. Styrker og utviklingsmuligheter
Generelt

Profesjonsstudiet ved Psykologisk institutt bygger på retningslinjene som er lagt i Nasjonal plan for
profesjonsutdanning i psykologi, og har i likhet med alle profesjonsutdanningene i Norge sin styrke nettopp
ved det at det er et profesjonsstudium som leder frem mot en definert yrkesutøvelse og en funksjon som er
kjent og etterspurt i det norske samfunnet. Studiet får gjennom dette en tydelig og eksplisitt målsetting.
Profesjonsstudiet i psykologi er blant de mest attraktive programmene i landet, med en inntakskvalitet som
er svært høy, noe som også bidrar til at vi leverer svært kompetente og motiverte kandidater etter endt
studieforløp. I tillegg er programmet tross en betydelig mengde emner bygget opp som et integrert og
helhetlig løp, med en klar og gjennomarbeidet struktur og progresjon.
En annen vesentlig styrke ved studiet er den sterke vektleggingen på forholdet mellom den vitenskapelige
basis for faget og den praktiske og kliniske yrkesutøvelsen. Sammenlignet med utdanninger i utlandet, som
stort sett er mer rene femårige akademiske masterutdanninger og ikke i seg selv leder til klinisk
kompetanse som psykolog, er den norske modellen med et seksårig løp med en sterk integrering av praksis
og ferdighetslæring underveis i studieforløpet, og som ender med rett til autorisasjon som psykolog, unik.
Det undervises parallelt i basalfag og i ferdighetsfag, og praksis trenes under veiledning både internt på
utdanningsinstitusjonen og i eksterne praksisinstitusjoner. Det betyr at psykologene allerede gjennom
grunnutdanningen får et integrert vitenskapelig og praktisk grunnlag for sin yrkesutøvelse, noe som igjen
sikrer bedre klinisk praksis samtidig som det k an styrke motivasjon for forskning. Et underliggende
prinsipp for denne strukturen er den såkalte scientist-practitioner-modellen, der ferdighetsfag og
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forberedelse til praktisk yrkesutøvelse baserer seg på og knyttes til vitenskapelig skolering og til det
kontinuerlige behovet for videre forskning på feltet.
Profesjonsutdanningen baserer seg på en generalistmodell i den forstand at målet for utdanningen er at
den teoretiske og metodiske forståelsen og kunnskapen skal gjøre det mulig å tilegne seg og forholde seg
kritisk, etisk og profesjonelt til de mange ulike problemområder og temaer som en møter i arbeid som
psykolog. Det betyr samtidig at valgmuligheter og fordypning på flere områder er nedtonet, og at en del
spesialisering vil måtte henvises til etter endt basisutdanning. Det ligger en klar styrke i generalistmodellen
med hensyn til fleksibilitet og bredde i hvilke oppgaver en ferdig utdannet psykolog kan gå inn i. Samtidig er
balansegangen mellom tematisk fordypning og generell metode og kunnskap en stadig utfordring i
studieplanleggingen, noe som også er drøftet under kommentarene til programmets målformuleringer. Et
forsøk på å avhjelpe dette problemet noe er at det til en hver tid er tilbud om valgfrie fordypningskurs på
områder som rusproblematikk, arbeid med traumatisering, spedbarnsintervensjoner og ulike terapeutiske
metoder og modeller. Noen tema er også dekket av flere kurs, uten at det er nevnt i tittelen til emnet. En
gjennomgang av temaet forebygging av suicid i 2014 viste eksempelvis at hele ni emner på
profesjonsprogrammet hadde dette temaet integrert i sin undervisning. Innenfor den relativt stramme
strukturen som et profesjonsprogram legger er det imidlertid klart at en gjerne skulle hatt mer fleksibilitet
og kunnet tilby undervisning på nye områder. Forebygging og psykologisk arbeid i kommunen er et
åpenbart område hvor vi vil komme til å foreta styrking i løpet av de kommende årene. Studentene har
også nylig etterlyst mer om tema som spiseforstyrrelser, kulturell dialog/arbeid, arbeid med
minoritetsgrupper, flyktninger, asylsøkere, (kjønns)identitet og seksualitet.
Et drøftingspunkt relatert til dette er knyttet til studentenes valgfrihet når det gjelder valg av fordypelse og
områder i studiet. Siden mye av studieløpet er fastlagt, vil muligheten for valg være redusert. I denne
sammenhengen kan det nevnes at det kan anses som en fordel at studentene i internpraksisen velger en av
fire internklinikker med fordypning i henholdsvis dynamisk eller integrativ behandling av voksne, arbeid
med barn og ungdom eller nevropsykologisk praksis. Samtidig er det mange studenter som ønsker å lære
flere teoretiske behandlingstilnærminger og med ulike målgrupper, og som melder om at de syns det er for
tidlig å velge «retning» før de er godt nok kjent med alternativene. I den grad det er praktisk mulig kan
studentene hospitere på andre internklinikker enn den de går på, men da uten eksamen eller aktiv rolle
som behandlere. Det er imidlertid et viktig spørsmål om ikke alle studentene våre burde ha erfaring med
behandling med ulike aldersgrupper, og med metoder både for kortvarige og diagnosespesifikke
behandlingsmetoder og mer generiske og teoriforankrede terapiforløp av kort og lengre varighet. En
eksplisitt fordel med denne løsningen er altså at studentene kan følge egne ønsker og interesser, og
fordype seg innen det kliniske området de ønsker. Det er trolig også en god utnyttelse av lærekreftene med
tanke på at lærerne underviser i sine spesifikke kompetanseområder. Det kan være en ulempe at
studentene går ut av studiet med noe ulik kompetanse, men det er ikke gitt at dette bare er negativt.
En del av yrkesforberedelsen til det å være psykolog ligger i egenutvikling. Det har over flere år vært drøftet
hvordan et slikt tilbud eller initiativ skal kunne utformes. Det har vært stor interesse for dette blant
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studentene. I dag kan studenter få veiledning til egenutviklingsgrupper. Ved starten av 5. semester inviteres
hele kullet til et oppstartsseminar (2 timer) hvor en fast ansatt fra Klinikk for integrativ psykoterapi (IPT)
gjennomgår intensjonene med egenutviklingsgruppene og hvordan de kan drives. Ved starten av 6.
semester inviteres kullet til et nytt seminar, og studentene lærer flere metoder som gruppene kan ta i bruk.
Det anbefales at gruppene møtes regelmessig (2.-3. hver uke) gjennom minimum et år. Gruppene er
studentdrevne, men læreren er tilgjengelig for spørsmål og veiledning gjennom hele året. Det er ingen
formell statistikk fra disse gruppene, men inntrykket basert på oppmøte er at 70-80 % av studentene deltar
i en gruppe over kortere eller lengre tid. Noen grupper består ut studiet. Studentene gir uttrykk for at de
setter pris på tilbudet. Noen synes det er vanskelig å prioritere gruppen da de opplever at den lett kan
komme i konflikt med obligatorisk undervisning og eksamensperioder. Det kan diskuteres om et slikt tilbud
kunne kommet tidligere i studiet.
Profesjonsstudiet fører frem til en grad, Cand.Psychol, som legger grunnlaget for godkjenning som
psykolog. Denne godkjenningen foretas av norske helsemyndigheter og kvalifiserer for profesjonsutøvelse.
Dette innebærer også at det stilles helt spesielle og tydelige krav til hva profesjonsutdanningen skal
inneholde. Ett av disse er knyttet til diagnostikk av psykiske lidelser/problemer og vurdering av
selvmordsfare. Det er viktig at de til enhver tid gjeldende formelle krav vedrørende dette er innarbeidet i
utdanningen. Det knyttes også forventninger til at psykologer skal kunne beherske en rekke av de
eksisterende psykologiske vurderingsmetodene for volds- og selvmordsrisiko, både for barn og voksne. Det
har på alle internklinikker vært arbeidet med å styrke denne delen av ferdighetsopplæringen, og vi ser det
som viktig å sikre at denne er løpende oppdatert i forhold til praksisfeltet.
Videre vil mange psykologer ikke bare være praktikere, men mange vil etter hvert komme i
ledelsesposisjoner i helsevesenet. Dette kan også være et område der vi med en egen master i organisasjon
og ledelse har god kompetanse på PSI, og der også profesjonsprogrammet kan bli mer eksplisitt og styrket.
Balansen mellom kjønn på programmet

Det fremgår av sidene foran at fordelingen av kjønn ved opptak er svært skjev. Over de siste 20 årene har
andelen mannlige profesjonsstudenter blitt gradvis redusert. Etter opptak direkte fra videregående har
forskjellen blitt enda mer merkbar. Nå utgjør menn mellom ca. 15 og 25 % av hvert kull. Vi er derfor glade
for at det nå ser ut til å bli en kvote på minimum 30 prosent mannlig studenter ved hvert opptak fra og med
høsten 2017. Ordningen kan avvikles dersom behovet ikke lenger finnes.
Forskningsmetodeundervisningen

Metodeundervisningen er av samme omfang som ved forrige evaluering. Organiseringen av kursene er
endret noe. I hovedsak er antall forelesninger redusert til fordel for mer ferdighetstrening i form av
seminarer og øvingsoppgaver på både kvantitative og kvalitative metodekurs. I tillegg er obligatoriske
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innleveringsoppgaver (med etterfølgende gjennomgang av løsningsforslag) innført i forkant av
skoleeksamen på to av metodeemne (PSYC2101 og PSYC3101). Både studenter og faglærere har gitt
positive tilbakemeldinger på endringene; det oppgis at innleveringsoppgavene bidrar til at studentene
aktiviseres i større grad enn før og at dette gir bedre læringsutbytte og bedre dermed prestasjoner på
skoleeksamen enn før.
Det arbeides fortsatt med å integrere metodekursene med tilstøtende tematisk undervisning på en
relevant måte. Siden sist evaluering er eksperimentalundervisningen i kognitiv nevropsykologi på 3.
semester tatt ut, slik at behovet for integrering med metodekurset PSYC2101 (med fokus på eksperimentell
kontroll) er borte. Emnet PSYC3102 på 6.semester – prosjekt sosialpsykologi – har derimot fått mer fokus
på bruk av eksperimentelle metoder, og metodeemnet PSYC2101 vil flyttes til 6.semester fra våren 2017
med sikte på en bedre integrering med PSYC3102. Det er også en integrert metodedel i emnet PSYC4500 –
Personlighetspsykologi, på 7.semester.
Studentene opplever tross de nevnte endringene å ha knapt med undervisning i kvalitativ metode, det gis
kun et kurs på 5 studiepoeng på 5. semester. Det har hittil vært vanskelig å få veiledning i kvalitativ metode,
og dette vanskeliggjør det å skrive en kvalitativ hovedoppgave. F.o.m. januar 2017 er det ansatt en ny
metodeunderviser i kvalitativ metode, så det kan hende at dette vil endres.

Integrering av basalfag og kliniske ferdighetsemner/praksis

I de tidligere evalueringene av profesjonsutdanningen har det blitt etterspurt en større integrasjon i
undervisningstemaene (basalfagene, det anvendte og det kliniske perspektiv) gjennom hele studiet. Det
kan diskuteres i hvilken grad dette har blitt prioritert og jobbet mot i den foregående perioden. I den
framlagte studieforløpstabellen går det fram at det er enkelte kliniske ferdighetskurs eller kliniske teorikurs
også i første halvdel av utdanningen (PSYC1202, PSYC2402, PSYC2205, PSYC3400), men
studentevalueringene kan tyde på at kursene i varierende grad fungerer som anvendte kurs eller integreres
med basalfagene. Det er en utfordring å få til et gjennomgående anvendt perspektiv gjennom hele
utdanningsløpet. Som nevnt (s. 30) arrangeres det i dag studentdrevne egenutviklingsgrupper fra 5.
semester. En mulighet ville være å starte disse gruppene tidligere i studiet, evt. som en forlengelse av
lærerstyrte grupper det første året, og koble dette opp mot kurset PSYC1202 (Psykologrollen) på 2.
semester. På denne måten ville man kunne stimulert til en økt bevissthet og refleksjon rundt psykologrollen
allerede fra starten av. Man bør også vurdere om det er mulig å få til ulike former for praksis tidlig i
utdanningen. Mulige forslag for å introdusere studentene til psykologrollen tidligere i studiet er å starte
med egenutviklingsgrupper ledet av ansatte ved klinikkene allerede fra 1.-2. semester. Etter hva vi har
forstått har man positive erfaringer med dette ved NTNU. Økt samarbeid mellom ansatte på ulike
internklinikker i studiet ville også kunne stimulere til økt integrasjon og bedre progresjon i undervisningen.
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Opplæring i psykologiske tester

Bruk av psykologiske tester er utbredt innen både klinisk praksis og psykologisk forskning.
Profesjonsprogrammet omfatter opplæring i generell testmetodikk, og på ulike kurs fra 3. til og med 9.
semester gis det ferdighetsopplæring i bruk av spesifikke psykologiske tester i forbindelse med utredning av
barn og voksne.
Studentene blir tidlig introdusert for intelligenstester, i hovedsak i form av Wechsler-testene. Det er en
målsetting at studentene har et kunnskaps- og ferdighetsnivå tilsvarende å være lisensiert på Wechslertestene. Testmetodeundervisning i bruk av Wechlser-testene inngår i to separate fempoengs emner;
PSYC2402 – Psykologisk testkurs på 3. semester der opplæring i WAIS (for voksne) gis, og PSYC3400 –
Test/observasjon av barn på 5. semester der bruk av WISC (for barn) inngår. I forrige evaluering ble det
påpekt at det gis noe opplæring i WISC (for barn), men ikke alle får opplæring i WAIS (for voksne). Dette er
nå endret (se avsnitt om endringer i perioden). Opplæring i bruk av psykologiske tester er sentralt innen
den kliniske ferdighetsopplæringen. Kurset PSYC4500 – Personlighetspsykologi (7. semester) omfatter
praktisk opplæring i bruk av ulike personlighetstester. Bruk av psykologiske tester er spesielt vektlagt i
kursene PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (7. semester), PSYC4305 – Klinisk
nevropsykologi på 8. semester, PSYC5304 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos barn og PSYC5303 –
Pedagogisk-psykologisk rådgivning, begge på 9.semester. Den omfattende opplæringen i praktisk testbruk
anses som en styrke ved studiet, spesielt med tanke på klinisk ferdighetsopplæring. Likevel etterlyser
studentene mer praktisk trening i bruk av andre tester enn Wechsler-testene, da denne opplæringen i
hovedsak blir gitt teoretisk.

Forhold knyttet til praksis og journalføring

Praksisbasert undervisning som en integrert del av studiet er som nevnt et kjerneelement for kvaliteten i
den norske psykologutdanningen. Vi kunne godt tenke oss å legge inn flere praksiselementer enda tidligere
i profesjonsstudiet enn det vi har i dag. For å få dette til, og for å sikre gode og relevante praksisplasser
både på forpraksis og hovedpraksis i så vel spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten er det
avgjørende at det inngås forpliktende overordnete avtaler med helseforetakene i vår region og med
tjenester i kommunene i vårt nedslagsfelt Dette innebærer at det garanteres for et visst antall
praksisplasser hvert semester, uavhengig av hvilken enhet som til enhver tid har ledig kapasitet. I tråd med
sine lovpålagte forpliktelser som leverandører av praksis til UH-sektoren må HF-ene sørge for å skaffe
veiledere og tilrettelegge for gjennomføring av praksis i overensstemmelse med våre vedtatte
retningslinjer, uten økonomisk gjenytelse fra Psykologisk Institutt. Per i dag fungerer dette ikke
tilfredsstillende, og Psykologisk institutt bruker betydelige administrative ressurser på oppgaver som både
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må og skal ligge på helseforetakene og i kommunene. Vi har nå en ansatt i 50 % stilling som
praksiskoordinator. Vi er likevel i en situasjon hvor vi sliter kraftig med å skaffe praksisplasser til de stadig
større kullene som begynner på 7. 8. og 9. semester. For å komme poliklinikker som ønsker en annen
organisering av forpraksis i møte kunne vi vurdere mer intensive praksisordninger i stedet for halve dager
én dag i uke i 11 uker slik forpraksisemnene er organisert i dag, men kanskje heller to fulle dager i uka i fire
(tre) uker. En annen løsning er å endre hele forpraksisløpet til ett praksisemne på 15 studiepoeng på f.eks.
9. semester, hvor studentene var i praksis halve semesteret med barn og unge.
Forutsatt at stabile og gjensidig forpliktende avtaler med helseforetak kom på plass, kunne man også
vurdert å inngå samarbeid med klinikker innenfor helseforetakene om at en større del av det vi i dag kaller
internpraksis kunne skje enda mer integrert i ekstern institusjon. Allerede i dag foregår internklinikkdriften
på to av våre internklinikker, klinikk for barne- og familieterapi og klinikk for nevropsykologi, i nært
samarbeid med henholdsvis Nic Waals institutt og Sunnaas sykehus. I eksempelet med barne- og
familieklinikken og samarbeidet med Nic Waals Institutt leier Psykologisk institutt lokaler av Lovisenberg
Diakonale sykehus, rekrutterer pasienter og driver studentenes internpraksis i psykologisk behandling
integrert i de eksterne klinikkenes pasientsystemer, mens veiledning og seminargrupper knyttet til denne
praksisen drives av Psykologisk institutt. Dette er velfungerende opplegg som sikrer en virkelighetsnær
internpraksis både med hensyn til pasientproblematikk og rammer for behandlingsforløpene.
Uansett må det imidlertid skje en avklaring i form av kontrakter på overordnet nivå. Når det gjelder
førstelinjen er lovverket foreløpig noe svakere, men det er trolig at det skjer en oppjustering av
kommunenes ansvar for å skaffe praksisplasser slik at det tilsvarer den forpliktelsen som er hjemlet i lovene
for RHF.

Undervisning i journalføring
Detaljert kunnskap om journalføring tilflyter i dag studentene først og fremst gjennom Praktikum
(PSYC6310) helt på slutten av studiet. De lærer også noe om dette i tidligere semestre, i tilknytning til forog hovedpraksis. For de praktikumstudentene som velger sin internpraksis på Klinikk for barn og familier
holdes det hvert semester et ½ dags introduksjonskurs i det elektroniske journalsystemet DIPS i regi av Nic
Waals institutt, som ender i en elektronisk test som hver student må passere for å få tilgang til å bruke Nic
Waals’ pasientjournalsystem. F.o.m. høsten 2015 tilbys studentene på 11. semester ved klinikk for
integrativ psykoterapi og klinikk for dynamisk psykoterapi et arbeidsseminar (3 t.) om journalføring, der
man går igjennom lovverket med hensyn til føring av journal og drøfter eksempler på ulike typer
journaldokumenter. Dette kurset er godt evaluert, men flere studenter har trukket fram at de gjerne skulle
hatt noe tilsvarende før hovedpraksis. For å imøtekomme studentens ønske gis det f.o.m. våren 2016 en
kort innføring i journalføring (1 t.) som en del av hovedpraksisforberedende seminar på 9. semester.
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Instituttet har drøyd lenge med å innføre elektronisk journalføringssystem i tilknytning til praktikum og
med beskyttet lagring på en av instituttets servere. De to internklinikkene som ikke er integrert i eksterne
klinikksystemer bruker fortsatt papirjournal i dag. Fra høsten 2016 skal det innføres elektronisk
journalføring i tilknytning til PSYC6310 – Praktikum. Det vil være i alles interesse at våre studenter er
fortrolig med de elektroniske systemer som er vanlige å bruke for psykologer i norsk psykisk helsevern og at
pasientsikkerheten bedres på våre internklinikker.

Hovedoppgaven

Hovedoppgaven ansees som et særdeles viktig element i den såkalte scientist-practitioner-modellen som
profesjonsstudiet bygger på. Den er kanskje ett av de studieelementene som tydeligst skiller en
profesjonsutdannet psykolog fra sammenlignbare grupper av fagfolk i helsevesenet, slik som eksempelvis
leger. Hovedoppgaven gir kandidatene nær erfaring med, og kritisk innblikk i, utfordringer og muligheter
som ligger i det å hente inn og systematisere kunnskap om psykologiske forhold og/eller utvikle og utprøve
tilnærmingsmåter til psykiske vansker.
Hovedoppgaven byr imidlertid på flere utfordringer:








Den gir en uttelling på 30 studiepoeng, men et stadig tilbakevendende tema fra
studentevalueringene er at studentene synes uttellingen er for lav i forhold til arbeidets omfang.
Denne oppfatningen styrkes nok av at masteroppgaver i psykologi gis dobbelt så mye uttelling (60
poeng), selv om oppgavene i praksis bedømmes som like med hensyn til krav. Videre har nok en del
av studentene lagt ned uforholdsmessig mye arbeid med hovedoppgaven siden denne inntil 2013
var et av få kurs det ble gitt bokstavkarakter på. I tillegg opplever studenter at ansatte til stadighet
minner om viktigheten av hovedoppgaven, noe som også kan bidra til at studentene opplever
oppgaven som stor. Det er usikkert hvilken virkning det å flytte
hovedoppgaveforberedendeseminar til tidligere i studiet har på hvordan studentene opplever
arbeidsbelastningen av oppgaven.
Av ovennevnte grunn forsinkes studieløpet til enkelte studenter. Samtidig er det grunn til å
bemerke at det ikke gjelder mange. Gjennomstrømningshastigheten i studiet er gjennomgående
svært god. Dog: Hovedoppgaven kan forsinke, og i noen tilfeller hindrer den kandidaten i å komme i
mål.
Mange studenter sliter uforholdsmessig mye på å finne hovedoppgaveprosjekter og/eller veileder
til oppgaven. Med tanke på at antallet studenter på profesjonsprogrammet vil øke fremover, kan
man anta at dette problemet vil forsterke seg om ikke tiltak settes inn.
Mange studenter etterspør bi-veiledning i kvalitativ og kvantitativ metode.
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Hovedoppgaven er relativt ressurskrevende for instituttet. Hver student har krav på 25 timers
veiledning, 35 timer hvis to skriver sammen. Med tanke på at et studentkull kan omfatte 70
studenter, tilsier dette at opptil 1750 timer (25 * 70) kan gå med til veiledning hvert semester, altså
3500 timer i året.
Det oppleves som utfordrende for studentene at hovedoppgaven skal skrives i en egen mal for
systemet DUO, som fraviker fra APA-stilen de gjennomgående har fått opplæring i gjennom
studieprogrammet. DUO-malen ser også ut til å føre til diverse tekniske problemer som igjen fører
til frustrasjon i innleveringsfasen, og ved veiledning.

Til tross for mange utfordringer ansees hovedoppgaven som det viktigste virkemiddelet for å oppnå målet
om scientist-practitioner-modellen, noe som tilsier at den bør beholdes i sin nåværende form. Videre bør
det nevnes at til tross for stor arbeidsbelastning med hovedoppgaven, synes tyder tilbakemeldingen fra
studentene på at denne oppleves som en viktig del av studiet. Gjennomførte og planlagte tiltak rundt
hovedoppgaven er nevnt tidligere i rapporten.

9. Oppsummerende vurdering, punkter vi gjerne ønsker tilbakemelding på fra
ekstern komite:
Vår generelle vurdering er at profesjonsprogrammet i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO har høy
kvalitet både med hensyn til mål, struktur, pedagogiske virkemidler og samfunns- og arbeidslivsrelevans.
Det er formulert sentrale og arbeidslivsrelevante læringsmål som i det store og hele er godt fulgt opp
gjennom programmet. Programmet har vært utviklet og forbedret over lang tid, det evalueres periodisk i
tråd med fakultetets retningslinjer, og det revideres fortløpende på basis av evalueringene og endrede
føringer i samfunnet. Vi utdanner psykologer som er ettertraktet i arbeidslivet til ansvarlige roller innenfor
alle områder av psykisk helsefeltet, samt i byråkrati og næringslivet. Vår innstilling i den interne
evalueringskomiteen er derfor at programmet bør videreføres, og at omfattende endringer ikke er
nødvendig.
Når det gjelder utfordringer og utviklingspotensialer ser vi likevel fram til anbefalinger og råd den eksterne
komiteen vil komme med. Som det framgår av rapporten er det særlig noen dilemmaer vi forsøker å
forholde også til, og som vi gjerne ønsker en tilbakemelding fra den eksterne komiteen om den ser
muligheter for bedre løsninger:


Målsetningene for programmet:

39





o

Er generalistmodellen fortsatt en hensiktsmessig modell for psykologen i
profesjonsprogrammet, eller bør det foretas en profilering av psykologrollen?

o

Er det et hensiktsmessig innslag av valgfrihet, spesialisering og kombinasjonsmuligheter i
undervisningen?

o

Er balansen hensiktsmessig mellom akademiker – og praktikerperspektivet i våre
målsetninger og programmets sammensetning og oppbygging?

Sammenhengen mellom teori, ferdighetslæring og praksis på langs og på tvers av
profesjonsprogrammet:
o

Er balansen mellom basalfag og kliniske ferdigbaserte kurs rimelig?

o

Bør vi ha inn praksis tidligere i programmet, og på hvilken måte?

o

Er vår internpraksis hensiktsmessig lagt opp, eller ser komiteen bedre måter å organisere
og undervise i denne på?

o

Har komiteen innspill på hvordan forebygging og kommunesatsningen med flere
psykologer i førstelinjen kan støttes opp bedre innenfor profesjonsprogrammet?

o

Er det temaområder som med fordel kan tones ned eller styrkes, og er det noe nytt som
bør inn?

Undervisnings-, eksamens- og vurderingsformer:
o

Hvor ligger mulighetene for flere og mer hensiktsmessige vurderingsformer?

o

Hvor ligger potensialene for bruk av mer studentaktive læringsformer underveis i studiet?

o

Vi må undervise mindre, mer effektivt og variert. Hvor ligger mulighetene for bedre
utnyttelse av teknologiske og nyskapende læringsformer?
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10. Evalueringens vedlegg:
Vedlegg som er referert i rapporten:

Vedlegg 1 Ressurspresentasjon (fra våren 2014)
Vedlegg 2 - Retningslinjer for semesteransvarlige på profesjonsprogrammet i psykologi
Vedlegg 3 – Undervisningsformer og eksamensformer på programmet
Vedlegg 4 – vurderingsformer på programmet
Vedlegg 5 - Innstilling fra utvalget for gjeninnføring av bokstavkarakterer på profesjonsprogrammet
Vedlegg 6 Retningslinjer for emneansvarlige ved PSI, UiO, 16. oktober 2008
Vedlegg 7 - Oppsummering av arbeidet med anbefalingene fra den eksterne evalueringskomiteen
Vedlegg 8 - referat fra programrådsmøte 26.11.2013
Vedlegg 9 - Forslag til endelig vedtak for justering av 10., 11. og 12. semester av
profesjonsprogrammet_19.05.2014
Vedlegg 10 - Referat fra programrådsmøte 27.5.2014
Vedlegg 11 Innstilling hovedoppgaveutvalget
Vedlegg 12 Mandat hovedoppgaveutvalg II
Vedlegg 13 – Studenter i studiekull 14.01.2016
Vedlegg 14 - Guttedagen
Vedlegg 15 - om tilbakemeldinger fra kullkontakter i perioden
Vedlegg 16 - En oppsummering av forebyggingsutvalgets kartlegging og drøftinger
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