Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 04.04.2016
Sted:

Quality Hotel Tønsberg,
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Til stede:

Henriette Linnea Alsaker, Tonje Berger, Frederik Skoe, Steinar Apeland,
Ingrid Tvedten, Ingvild Knutssen Moen (referent)

Meldt forfall:

Ingvill P. Øvsthus, Tor Ivar Hansen, Per Martin Løken

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Orienteringssaker:
• Mailhenvendelser:
Psykologforeningens kommunikasjonsavdeling har tatt kontakt angående
arbeidsmarkedet for nye psykologer. Henriette skrev på bakgrunn av dette en uttalelse
til tidsskriftet STOFF (studentavisen i Bergen).
• Aktiviteter siden sist møte:
Ingvill har deltatt på to møter arrangert av lokallagene i Hedmark og Sør-Trønderlag
hvor hun der har informert om YPU.
• 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:
Steinar lager et forslag til en egen YPU side på Facebook til neste møte. Det settes da
opp som egen sak å drøfte bruken av Facebook fremover.

Vedtaks- og diskusjonsaker:
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer
Tor Ivar deltar på skype. Henriette har skrevet et tekstutkast som drøftes på møtet. Henriette
arbeider videre på tekstforslaget sammen med Tonje. Tor Ivar skriver en faktaboks om
undersøkelsen som legges ved teksten. Det tilstrebes å utarbeide en tekst som sendes inn til
tidsskriftet før sommeren.
Sak 4/15 Synliggjøring av YPU - møter med lokalavdelingene
Ingvill har sendt ut forslag til mail som YPU diskuterer. Det utarbeides nytt tekstforslag på
møtet. Henriette sender denne til Ingvill. Det er enighet om at det er ønskelig at alle

lokalavdelingene tilsendes teksten. Henriette kontakter SPU og undersøker om teksten også
kan sendes ut på mail til sisteårsstudentene.
Sak 6/15 Ny spesialistordning
Ingrid orienterer om status. Den nyeste informasjonen om spesialistordningen samt
overgangsperioden fra gammel til ny ordning vil Ingrid distribuere til neste møte via YPU sitt
forum i sosiale medier.
Eventuelt:
• Det skal frem til sommeren rekrutteres nye medlemmer til utvalget.

