
Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 19.02.2016 
 
Sted:    Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, 0153 Oslo 
 
Til stede:   Henriette Linnea Alsaker, Ingvill P. Øvsthus, Ingvild Knutssen Moen, 

Frederik Skoe, Steinar Apeland, Ingrid Tvedten (referent) 
 
Meldt forfall:   Tor Ivar Hansen, Tonje Berger, Per Martin Løken 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Orienteringssaker: 
 

• Informasjon om YPU: Henriette orienterer om hva YPU gjør og er, og roller utvalget 
har. Det er behov for ny nestleder, samt observatører til andre utvalg. 

• Mailhenvendelser: Det er flere som har tatt kontakt for å stå på YPUs mail-liste. Ellers 
ingen henvendelser.  

• Aktiviteter siden sist møte: Henriette har deltatt på et møte arrangert av lokallaget 
Vestfold. 

• Orientering fra faste utvalg: Utvalget orienteres om de siste oppdateringene fra LAU. 
Informasjon fra spesialitetsrådet tas under sak 6/15.  

• Informasjon fra andre utvalg: ingen relevant informasjon. 
• Nettsiden: Nye nettsider for hele foreningen. På YPUs sider er det oppdatert 

medlemsliste for utvalget, hvor nye medlemmer er med.  
 
Vedtaks- og diskusjonsaker: 
  
Sak 2/15 Yngre psykologer i utvalg i foreningen  
YPU har tidligere undersøkt andelen ikke-spesialister i utvalgene i foreningen. Frem til 
Landsmøtet 2016 vil YPU jobbe videre for å sikre at ikke-spesialistene er representert i 
aktuelle utvalg., blant annet gjennom kontakt med lokalavdelingene. YPU har per dags dato 
ingen aktuelle kandidater for verv i Sentralstyret.  
 
Sak 4/15 Synliggjøring av YPU - møter med lokalavdelingene 
Ingvill orienterer om saken. Lokalavdelingene i Hordaland og Vestfold har blitt besøkt. 
Planlagt besøk til Sør-Trøndelag, samt Oppland og Hedmark. Frederik tar kontakt med 
lokalavdelingen i Akershus. Ingvill koordinerer videre arbeid. Evaluering og videre 
planlegging etter dette.  
 
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer  
Tor Ivar deltar på Skype. 
Orientering om resultatene og arbeidet med å utarbeide tekstlig presentasjon av disse. 
Henriette jobber videre med teksten. Neste fase er å se på materialet på nytt og vurdere 
eventuell videre prosess. Forslag om å forsøke å sende ut undersøkelsen på nytt igjen om et 
par år og gjerne periodevis også de neste årene, for å fange opp trender og endringer. Dette 
avhenger av at minst et utvalgsmedlemmer har ressurser til å gjennomføre statistisk analyse. 
Tor Ivar kan se videre på tallmaterialet og får hjelp av Frederik, dersom han får tilgang på 
SPSS. 



 
Sak 6/15 Ny spesialiseringsordning 
Ingrid orienterer om status. Valgfrie program blir hovedsak i Spesialitetsrådet fremover. 
Utvalget er bekymret for den korte overgangsperioden fra gammel til ny ordning.  
 
Sak 1/16 Valg av observatører 
Frederik velges som ny observatør til LAU. Han vil overlappe med Tonje frem til sommeren. 
Steinar tar over som nettansvarlig. Det ønskes en ny observatør/vara til spesialitetsrådet, samt 
ny nestleder i utvalget. Dette venter til over sommeren.  
 
Eventuelt: 

• Det er Landsmøte i år. Eventuelle forslag til saker YPU bør jobbe med kan sendes til 
Henriette.  

• Informasjon om neste møte, i Tønsberg  
• Ingrid jobber mye utenom møtene med saker knyttet til observatørrollen i 

Spesialitetsrådet. Dette går utover vanlige arbeidsoppgaver. Ingrid kan søke om 
kompensasjon for tapt arbeidsinntekt fra Psykologforeningen. Utvalget tenker det er 
viktig for at utvalget skal klare å følge med i utarbeidelsen av den nye ordningen.  

 
	  


