
Referat  
Yngre Psykologers Utvalg 03-2022 
 
Tid: onsdag 07.09.22 kl 09.00-17.00  

Sted: Sundvolden hotell 

Saksliste 

14/22: faste orienteringer i ansvarsområder.  
Saksansvarlig: Rikke Pauline Sandvik og Astrid Brænden 
Vedtak: orientering tas til etterretning. 
 
15/22: mailer fra medlemmer sendt til YPU siden sist.  
Saksansvarlig: Rikke Pauline Sandvik   
Vedtak: Innhold i e-poster tas til etterretning. En e-post vedrørende foreldrepermisjon og 
spesialisering tas videre som sak til neste møte og problemstilling medbringes videre inn til 
Psykologforeningen sentralt. 
 
13/22: Dagskonferanse 2022 
Saksansvarlig: Rikke Pauline Sandvik 
Vedtak: Dagskonferansen lar seg ikke gjennomføres i 2022. Basert på resultater fra årets 
spørreundersøkelse for ikke-spesialister ønsker YPU å revurdere behovet for en 
dagskonferanse. YPU ønsker å bruke sine ressurser på sakene som er viktigst for våre 
medlemmer.  
 
11/22: Representasjon av ikke-spesialister i foreningens sentralstyre 
Saksansvarlig: Helén Ingrid Andreassen 
Vedtak: YPU ønsker nærmere samarbeid med tillitsvalgte i Psykologforeningen for å 
videreformidle våre medlemmers interesser. YPU vil arbeide for at ikke-spesialister stiller til 
verv i Psykologforeningen.  
 
16/22: Orienteringer fra fagsamling i Spesialitetsrådet  
Saksansvarlig: Oda Nissen  
Vedtak: orientering tas til etterretning. YPU drøfter spørsmål fra fagutvalget for spesialiteten 
Klinisk voksenpsykolog og vil videreformidle innholdet i vår diskusjon tilbake til fagutvalget.   
 
17/22: Gjennomgang spørreundersøkelse fra medlemmer – lage målsetninger for utvalgets 
arbeid fremover basert på ønsker fra medlemmene 
Saksansvarlig: Håkon Coucheron Fredhammer og Rikke Pauline Sandvik 
Vedtak: YPU har utarbeidet nytt mandat med bakgrunn i informasjon fra 
spørreundersøkelsen. Mandatet vil evalueres og eventuelt oppdateres høsten 2023. 
Mandatet vil legges ut på YPU’s område på Psykologforeningens nettside. Fra 
spørreundersøkelsen framkommer det at medlemmene ønsker at YPU særlig fokuserer på 
arbeidsbelastning og lønn for ikke-spesialister. YPU tar sikte på å lage en sammenfatning av 
resultatene fra spørreundersøkelsen i løpet av 2022 som vil gjøres tilgjengelig for våre 
medlemmer.  



 
18/22: Evaluere arbeidsprosess i utvalget fra det siste året. Lage målsetninger for arbeid 
internt og eksternt for det neste året.  
Saksansvarlig: Rikke Pauline Sandvik og Astrid Brænden 
Vedtak: YPU har drøftet arbeidsprosess og utarbeidet interne retningslinjer for dette.  
 
 
Eventuelt  
 
Utvalget ser gjennom YPU’s beretning til årets landsmøte. 


