Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 31.08.2015.
Sted:

Norsk Psykologforening, Kirkegata 2, 0153 Oslo

Til stede:

Martin Aker, Henriette Linnea Alsaker, Tonje Berger, Ingrid Kristine Tvedten,
Marianne Vatne, Ingvill P. Øvsthus, Per Martin Løken (referent)

Meldt forfall: Tor Ivar Hansen, Svanhild Taftø Svorkås
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Orienteringssaker:
•
•
•
•

Mailhenvendelser: YPU søker nye medlemmer, og har mottatt henvendelser fra
psykologer som er interessert i å delta i utvalgsarbeidet.
Aktiviteter siden sist møte: Ingen aktiviteter siden forrige møte.
Orientering fra faste utvalg: Utvalget orienteres om de siste oppdateringene fra LAU og
Spesialitetsrådet.
Nettsiden: Per Martin har skrevet og publisert artikkel om rett til veiledning for
psykologer ansatt i KS-området.

Saker:
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer
Det arbeides fremdeles med å klargjøre resultatene fra spørreundersøkelsen for videreformidling.
Tor Ivar, Per Martin og Henriette er ansvarlige for dette.
Sak 2/15 Faste medlemmer i utvalg og råd i NPF
Utvalget har fått tilsendt oversikt over ikke-spesialister i utvalg i Norsk psykologforening. Per
Martin publiserer oversikten på Dropbox, og saken videreføres.
Sak 4/15 Synliggjøring av YPU – presentasjoner og møter med lokalavdelingene
Utvalgets medlemmer deltar på ulike arrangementer i regi av Psykologforeningens
lokalavdelingers flere steder i Norge i løpet av høsten. Henriette og Per Martin utarbeider
presentasjon om YPU som kan benyttes til synliggjøring av utvalget.
Sak 6/15 Ny spesialistordning
Ingrid orienterer om status. Utvalget ønsker å synliggjøre enkelte utfordringer i forbindelse med
implementering av ny spesialistordning ved brev til Psykologforeningen sentralt i løpet av høsten.
Ingrid og Per Martin har ansvar for å utarbeide brev.
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Eventuelt:
• Enkelte av utvalgsmedlemmene er snart spesialister, og det vil derfor være behov for nye
medlemmer. Utvalget starter prosessen med å søke etter nye medlemmer i løpet av høsten.
• Ingrid vil delta på Lederkonferansen i september.
• YPU registrerer at det er mangelfull informasjon og kontaktinformasjon om tillitsvalgte
på flere av Psykologforeningens lokalavdelingssider på nettet, og er bekymret for at dette
kan vanskeliggjøre informasjonsinnhenting og nødvendig veiledning ved blant annet
forhandlingsprosesser og ansettelser.
• Utvalget avholder årets siste utvalgsmøte 6. november, og juleavslutning på Nedre Foss
gård 5. november.
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