
	  

Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 20.04.2015. 
 
Sted:  Scandic Byparken, Bergen  
 
Til stede:  Henriette Linnea Alsaker, Marianne Vatne, Tonje Berger, Ingvill P. Øvsthus, 

Martin Aker, Per Martin Løken (referent) 
 
Meldt forfall:  Tor Ivar Hansen, Svanhild Taftø Svorkås, Ingrid Kristine Tvedten 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Orienteringssaker: 
 

• Mailhenvendelser: YPU har mottatt én mail siden forrige møte, og denne er besvart. 
Aktiviteter siden sist møte: Kveldsseminar med Arnstein Mykletun 19.03.2015. 

• Orientering fra faste utvalg: Utvalget orienteres om de siste oppdateringene fra LAU og 
Spesialitetsrådet. 

• Nettsiden: Det er nødvendig at det legges ut tydeligere informasjon om hva Facebook-
siden skal kunne brukes til. 

 
Saker: 
 
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer 
YPU har sendt ut kartleggingsskjemaer og mottatt rådata fra undersøkelsen. Det er utført enkle 
analyser av datamaterialet som legges frem i møtet. Ytterligere analyser vil gjennomføres i nær 
fremtid. Ulik bruk av resultatene diskuteres i møtet. Henriette og Per Martin er ansvarlige for å 
utarbeide et skriftlig produkt med utgangspunkt i resultatene. Tor Ivar er ansvarlig for de 
statistiske analysene. 
 
Sak 6/14 Psykologer i kommunen 
YPU vil utarbeide en tekst til nettsiden om viktigheten av å forhandle om spesialisering ved 
ansettelse. Per Martin er ansvarlig for dette. 
 
Sak 2/15 Faste medlemmer i utvalg og råd i NPF 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak 3/15 Kveldsseminarer 
Det er besluttet at ordningen med kveldsseminarer i regi av YPU avvikles med umiddelbar 
virkning. Dette begrunnes i at det legges uforholdsmessig mye ressurser i å opprettholde tilbudet, 
sett i sammenheng med relativt beskjedent oppmøte. Utvalget ønsker å drive utadrettet 
virksomhet også utenfor Østlandsområdet, og det er enighet om at det vil være mer 
hensiktsmessig at representanter fra YPU deltar i øvrige arrangement i regi av NPF og 
lokallagene. Ingvill er ansvarlig for å kontakte lokallagene og tilby representasjon fra YPU ved 
fremtidige arrangement og aktiviteter. 


