
Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 29.08.2016 
 
Sted:   Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, 0153 Oslo 
 
Til stede: Steinar Apeland, Ingvild Rattsø Fasting, Ingrid Tvedten, Ingvill P. Øvsthus, 

Connie Davik, Jørgen Edvin Westgren, Henriette Alsaker og Frederik Skoe 
(referent) 

 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling godkjennes. I begynnelsen av møtet legges det frem en revidert dagsorden. Denne 
godkjennes. 
 
 
Orienteringssaker: 

• Informasjon om YPU: Utvalgets nye medlemmer har fått informasjon om YPU på 
mail.  

• Mailhenvendelser: Ingen mottatte mail 
• Aktiviteter siden sist møte: Ingen aktiviteter siden sist møte  
• Orientering fra faste utvalg: Ingen møter i LAU eller SR siden sist 

 
 
Vedtaks- og diskusjonsaker: 
 
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut i 2013 og resultatene begynner nå å bli gamle. Det kan være 
aktuelt med en ny kartlegging av kullet som er ferdig i løpet av 2016. YPU har ingen med 
tilgang på SPSS i utvalget. Frederik tar kontakt med Ole Tunold for å forhøre seg om 
prosessen videre og muligheten for å få bistand til å analysere datamaterialet. 
 
Sak 4/15 Synliggjøring av YPU – møter med lokalavdelingene 
Det har kommet en forespørsel fra lokallaget i Telemark om YPU kan komme og presentere 
seg der. YPU har ikke anledning til å delta denne høsten. Ingvill svarer lokallaget og ber dem 
ta kontakt igjen på våren.  
 
Sak 6/ 15 Ny spesialistordning 
YPU er bekymret for overgangsordningen, og ønsker om at foreningen tar et tydelig 
standpunkt til hvordan utfordringene skal løses. Ingrid følger saken videre i SR og vil ta opp 
bekymringene der. Det diskuteres om det kan være aktuelt å fremme en sak for Sentralstyret. 
Det er sendt mail til foreningen med enkelte spørsmål. YPU avventer svar på mail og vurderer 
deretter videre arbeid. 
 
Sak 1/16 Valg av observatører i faste utvalg 
Connie velges som varaobservatør i spesialistrådet, Ingvild går inn som varaobservatør i 
LAU. 
 
Sak 2/16 YPU på sosiale medier 
Byttet fra gruppe til side på Facebook vurderes som vellykket, og YPU ønsker å fortsette å 
være aktive på sosiale medier. Medlemmer av YPU oppfordres til å bidra med aktuelle 



innspill og artikler som kan legges ut på Facebook. Det opprettes en felles meldingstråd som 
skal brukes til dette formålet. Vedtakssaken avsluttes. Informasjon om YPU på nett og sosiale 
medier går tilbake til å være en orienteringssak.  
 
Sak 4/16 Valg av nestleder 
Jørgen velges som ny nestleder i YPU. 
 
Sak 5/16 Landsmøtet 2016 
Det drøftes hvorvidt YPU skal ta stilling til noen av de sentrale Landsmøte-sakene. Det er 
enighet innad i utvalget om støtte for standpunktene som er holdt sentralt i foreningen. YPU 
følger sakene frem mot Landsmøtet. 
 
Sak 6/16 Bemanningssituasjonen i utvalget 
Utvalget trenger flere nye medlemmer. Henriette sørger for utlysningen og Ingvill tar ansvar 
for å følge opp mulige kandidater. 
 
Sak 7/16 Nyutdannede psykologer i kommunen 
Anette Clausen fra foreningen deltar i møtet. Det er en satsning for å få flere psykologer ut i 
kommunen. YPU kommer med innspill blant annet når det gjelder behovet for klare 
retningslinjer i arbeidet, dekket spesialisering, veiledning, det å føle samhørighet, samt støtte i 
lønnsforhandlingene. Anette setter YPU i kontakt med ad hoc-utvalget til spesialiteten i 
samfunn- og allmennpsykologi, for å se om YPU kan bidra noe i det arbeidet de driver med. 
 
Eventuelt 
Juleavslutningen blir den 6. november. Frederik bestiller bord på restaurant. 


