Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 17.06.2013.
Til stede: Henriette Linnea Reigstad, Elin Stenmo Tobiassen, Marianne Vatne, Tonje Berger,
Even Rognan, Per Martin Løken (referent)
Frafall: Tor Ivar Hansen, Ellen Skilhagen, Svanhild Taftø Svorkås
Orienteringssaker:
Mailhenvendelser: YPU har ikke mottatt henvendelser på mail siden forrige møte.
Aktiviteter siden sist møte: Det er gjennomført et kveldsseminar med Jan-Ole Hesselberg
19.04.2013.
Orientering fra faste utvalg: Representant i Spesialitetsrådet er ikke til stede på møtet, men
leder orienterer om siste utvikling fra lederkonferansen. Representant i LAU orienterer om
saker som er behandlet siden forrige møte, blant annet psykologer og
psykologspesialisters lønnsnivå, negative erfaringer for nyutdannede psykologer i privat
praksis, og rettigheter for utenlandsutdannede psykologer i Norge.
Lederkonferansen: Leder orienterer om saker som ble behandlet på lederkonferansen
2013.
Orientering om mailutveksling med Studentpolitisk utvalg (SPU): Leder har fortsatt
tidligere mailkorrespondanse med SPU.
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer via spørreundersøkelse
Noen mindre endringer av spørreundersøkelsen gjøres, og det besluttes at skjemaet sendes til
NPF for godkjenning.
Sak 4/13 Utbrenthet blant yngre psykologer
Sakstittel diskuteres, og utvalget enes om at det er bedre å benytte ”Arbeidsbelastning blant
psykologer”. Tekstens form diskuteres, og Marianne og Ellen fortsetter arbeidet mot neste
møte. Utkast til tekst sendes på høring blant utvalgets medlemmer.
Sak 5/13 Rekruttering til, og synliggjøring av, YPU
Tiltak for synliggjøring diskuteres, og det vurderes som hensiktsmessig at det velges ett
utvalgsmedlem som vil ha ansvar for kontakten med universitetene. Tiltak som diskuteres er
brosjyre om YPU, informasjonsmøte for sisteårsstudenter, inkludering av sisteårsstudenter i
YPUs faglige og sosiale aktiviteter, og tettere kontakt med lokalavdelingene. Marianne tar
ansvar for kontakt med Oslo lokalavdeling.
Sak 6/13 Høstaktiviteter
Høstens kveldsseminar avholdes i uke 38. Per Martin er arrangementsansvarlig. Møtetdatoer
for høsten 2013 blir mandag 9. september og fredag 8. november. Møtet 9. september
avholdes i Tromsø.
Sak 7/13 Deltakelse i YPU
Erfaringer med permisjon for utvalgsmøter diskuteres. Saken er drøftet med jurist i NPF, men
fremtidige problemstillinger behandles enkeltvis.
Sak 8/13 Beretning for perioden 2010-2013
Henriette og Per Martin har laget utkast, og øvrige medlemmer bidrar med en oversikt over
hva som har foregått i perioden. Dokumentet ferdigstilles og sendes til NPF.

