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 MØTE I STUDENTPOLITISK UTVALG  

14. april 2012  

kl 12:00 – 18:00  
NPFs lokaler i Kirkegata 2, Oslo 

Saksliste 2/12 

 

Tilstede: Knut Haavard Kløvfjell, Ingrid Hilde Johansen, Hanne Solskinnsbakk, Hilde Tellnes, Jørgen 

Westgren, Helle Brochmann, Helena Svedenborg, Ingrid Hilde Johansen og Runar Smelror. 

Frafall: Elfrid Krossbakken. 

 

Faste orienteringer:  
EFPSA: snart kongress med 6 medlemmer fra Norge. Det er en diskusjon rundt Vice-MR systemet og 
kommunikasjonslinjer for å gjøre det mer effektivt.  
NPP: nytt møte den 27. april i Tromsø.  
Fag-/Studentutvalgene:  
Trondheim: flere arrangementer for studenter. Har begynt med et samarbeid med YPU. 
Tromsø: fortsetter med den gamle opptaksordningen. En ny linjeforening har startet opp for 
profesjonsstudenter. Det skal også være et evalueringsmøte om studiet som sammenligner ulike 
studiesteder. Dette skal være ferdig 21. mai. I tillegg skal det være en evaluering av interne forelesere 
på studiet. 
Oslo: debatten om kjønnsfordeling fortsetter, i tillegg til en diskusjon om at karakterer skal erstatte 
bestått/ikke bestått. En annen diskusjon dreier seg om sensorveiledning.   
Bergen: et arrangement har blitt holdt i løpet av våren.  
Studweb:   
Utenlandsrepresentanten: studentrepresentanter går inn for å få økt kvote 2, der studenter blitt 
vurdert ut fra blant annet motivasjon og bakgrunn.  Mange henvendelser fra norske studenter om 
hvordan å komme inn i Danmark.  
Lønnsansvarlige: kommuniserer med Julius Okkenhaug over mail.  
Sentralstyret: kollegastøtte, spesialistprosjektet, lederprosjektet. 
 

07/12 – Godkjenning av referat for utvalgsmøtet 21. januar 2012 

Vedtak: Internpraksisrapporten skal være ferdig 21. mai. Med endringer godkjennes referatet fra 

utvalgsmøtet 21. januar 2012.  

08/12 – Møtekultur 



2 
 

Vedtak: Vi lager en mappe for hvert møte inne på forumet for å legge ut saksdokumenter der. 

Saksliste skal være ute 2 uker før møtet, mens saksdokumenter 10 dager før. Møtereferat sendes ut 

etter to uker, og legges ut på nettet rett etter det neste møtet.  Det skal undersøkes om det er i tråd 

med våre retningslinjer å ha møter over Skype ved behov. Elfrid innarbeider nødvendige innspill i 

nytt dokument som videre danner grunnlaget for SPUs møtekultur. 

09/12 – Studentarrangementer: Veien videre 

Vedtak: Vi støtter temaet ”psykologer i samfunnet og media”, men vi ønsker at Elfrid og Helle 

utarbeider notatet om dette videre for hvordan vi tenker temavalget skal påvirke oss i NPF i forhold 

til våre mål videre. Notatet skal også berøre logistikk og temaet skal belyse psykologer og deres 

samfunnsansvar. Endelig plan for arrangementet skal være ferdig til neste møte. By for by-oversikt 

skal sendes til Jørgen rett over møtet. 

10/12 – Sak til sentralstyret om kjønnsfordeling i profesjonsutdanningen 

Forslag til vedtak: Når det er over 70 prosent overvekt av det ene kjønn, stiller vi oss bak den 

vurderingen som har blitt gjort som støtter en radikal kjønnskvotering med kjønnspoeng. Det må 

samtidig bli gjort andre type tiltak for å endre situasjonen, ettersom rekrutteringen av psykologyrket 

ikke kan bedres ved hjelp av kjønnspoeng alene. Dette gjelder på et nasjonalt nivå. SPU ønsker å 

understreke at vi har et samfunnsansvar i forhold til at klienter skal kunne velge kjønn på behandler. 

Saksdokumentet med endringer skal være ferdig utarbeidet innen tre uker og oversendes deretter til 

sentralstyret for behandling. 

11/12 – Strategi for skandinavisk og europeisk studentsamarbeid 

Forslag til vedtak: Det er ønskelig med mer promoteringsmateriell, og løsningen med at de ulike 

medlemmene tar ansvar for å sende ut informasjon fortsetter. Det skal jobbes med promotering på 

nettsidene. Vi vil poengtere viktigheten av at vi ønsker at EFPSA skal fremstå som en mer politisk og 

seriøs organisasjon på den førstkommende kongressen. Vi ønsker også å få et engasjement rundt 

EFPSA utover SPU. Vi fortsetter strategutvikling omkring hva vi ønsker med EFPSA på neste møte.  

12/12 – Samarbeid med DnB 

Vedtak: Utvalgets medlemmer sender inn en byoversikt til Jørgen innen 1. mai, som igjen vil 

oppsummere dette på forumet. Jørgen vil ta videre kontakt med Ragnhild Holmgren. 

13/12 – Studentmateriell 

Vedtak: Ingrid, Jørgen og Runar skal finne ut hva vi ønsker i en studentmappe. 

14/12 – Spesialistprosjektet: Hva mener vi? 

Vedtak: Hanne lager en oppsummering av diskusjonen og så tar vi en ny runde på forumet om dette. 

15/12 – Fleksibilitet i hovedpraksis 

Vedtak: Orienteringen taes til etterretning. 
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Eventuelt: 

Vi inviterer Julius Okkenhaug til neste møte.  

Lønnsforhandlinger. Hanne og Haavard orienterer om vår deltagelse på årets tariffkonferanse. Vi er 

spente på utfallet av årets lønnsforhandlinger vedrørende studentlønn. 

Nytt møte blir i Oslo den 1. september kl. 1100. 

 

 


