REFERAT
Møte i Yngre psykologers utvalg (YPU)
Dato: 11.05.12
Sted: NPFs lokaler i Kirkegata, Oslo
Til stede: Sverre, Marianne V., Marianne A., Even, Elin, Ellen, Tor Ivar, Tonje og Espen
Fraværende: Ingen
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
I tillegg under Eventuelt: Forskning. Hovedsatsningsområdet.
Fullt utvalg til stede.
Orienteringssaker
o Mailhenvendelser
Sverre har svart på mailer. Kontakt blant annet med ny SPU-leder v/ UiO.
o Aktiviteter siden sist møte
Fredagstreff (fra kl 21). Ca ti stk møtte opp i mai, i mars ca 7.
o Samarbeid med SPU og studentrepr i lokalavdelingene
Marianne V. har hatt mailkontakt med SPU i Oslo, Marianne A. har opprettet kontakt med
Bergen.
o Orientering fra faste utvalg
Spesialitetsrådet: Møtene har vært avlyst siden sist møte i YPU.
LAU: Der har vært tre møter siden sist, Marianne V. har vært til stede ved to. Strategier for
lønnsforhandlinger har vært drøftet. Medlem fra LAU har sagt seg villig til å møte ved YPUmøte til høsten.
o Nettsiden
Tor Ivar har ordnet opp i teknisk feil. Ingen endringer siden sist møte. Møtereferater skal
legges ut etter hvert.
01/12 Bemanningssituasjonen i utvalget
LAU: Marianne V. I hvert fall ut året.
Spesialitetsrådet: Marianne A. (går ut). Ellen interessert i å ta over, kan spørres når Marianne
går ut.
Espen går muligens ut av YPU i løpet av året. Får ansvar for å rekruttere ny kandidat fra
Sørlandet.
02/12 Dialog med forhandlingsavdelingen
-

Spørreundersøkelse	
  om	
  nyutdannede	
  og	
  jobbmarkedet.	
  	
  	
  
	
  Ansvarlig	
  Tor	
  Ivar	
  

Saken slås sammen med sak 06/12.
04/12 Hva skiller psykolog fra psykologspesialist
-

Drøfting	
  av	
  aktuelle	
  vinklinger	
  i	
  forhold	
  til	
  saken	
  psykolog/psykologspesialist.	
  	
  

Saken diskutert, og omfattes av sak 06/12.

05/12 Modulbasert spesialistutdanning
YPU stiller seg positivt til modulbasert spesialistutdanning. Det bemerkes at det bør stilles
høye krav til innholdet i modulene og kvaliteten på kursene. Diskusjonen føres inn i
Spesialitetsrådet.
06/12 Kartlegging av psykologer via spørreundersøkelse
-

YPU	
  ønsker	
  å	
  ta	
  initiativ	
  til	
  egen	
  spørreundersøkelse	
  for	
  å	
  kartlegge	
  NPF	
  sine	
  medlemmer,	
  da	
  
spesielt	
  ikke-‐spesialister.	
  Sverre	
  kontakter	
  sekretariatet	
  for	
  mer	
  informasjon.	
  
	
  

07/12 Jobbmarked for ikke-spesialister.
Marianne referer fra diskusjon med LAU. YPU oppfordrer til å ha en kartlegging av hva
som er status i forhold til jobb hos ikke-spesialister.
Eventuelt:
Kveldsseminar vår/høst 2012
Forslag om person og tema sendes Even pr mail.
Fredagstreff på justisen
Neste er 1. juni. Sverre stiller som representant for YPU. Pause frem til september.
Forskning
Tor Ivar tar opp saken.
Mange rekrutteres til forskningsstillinger rett fra studiet, og det er et ønske om at NPF sin
rolle ift denne gruppen belyses. Forslag: Punktet videreføres som egen sak til neste møte.
Hovedsatsningsområdet
Ulike ideer diskuteres. Punktet føres opp som egen sak på neste møte.

