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Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 31.03.2014. 
 
Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim 
 
Til stede:  Henriette Linnea Reigstad, Marianne Vatne, Tonje Berger, Tor Ivar Hansen, 

Svanhild Taftø Svorkås, Per Martin Løken (referent) 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Orienteringssaker: 
 

• Mailhenvendelser: Ingen mailhenvendelser. 
• Aktiviteter siden sist møte: Forrige kveldsseminar ble avlyst grunnet sykdom hos 

foredragsholder. 
• Orientering fra faste utvalg: Representant for YPU i LAU orienterer utvalget om den siste 

tids aktiviteter. Representant for YPU vil delta i et møte med spesialistutvalgene som 
avholdes 5.-6. mai 2014.  

• Informasjon fra andre utvalg: Utvalget ønsker å holde seg oppdatert på aktiviteter i andre 
organer i NPF, som Fagetisk råd, Forskningspolitisk utvalg, Godkjenningsutvalget, SPU, 
Kvalitetsutvalget. 

• Bemanningssituasjonen i YPU: Det orienteres om at et medlem av utvalget har trukket 
seg. 

• Nettsiden: Nettsiden er under revisjon, og arbeidet pågår. Det besluttes at informasjon fra 
møter og annonsering av arrangementer publiseres under det nye menypunktet ”Aktuelt”. 

• Vårens kveldsseminar: Et medlem av utvalget vil forsøke å skaffe lokaler og 
foredragsholder. Seminaret planlegges avholdt i mai 2014. 

• Dropbox-konto: Det er opprettet Dropbox-konto for YPU. 
• Referatmal: Det er utarbeidet en mal for referater til bruk i forbindelse med møter i YPU. 

Referatmalen er lastet opp i YPUs Dropbox-konto. 
• Facebook: Siden møtet i Tromsø i 2013 har Facebook-gruppen til YPU fått 109 nye 

medlemmer. Gruppen har nå totalt 288 medlemmer. 
 
Saker: 
 
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer via spørreundersøkelse 
Utvalget er i dialog med NPF om ferdigstilling og gjennomføring av spørreundersøkelsen. 
Tentativ gjennomføringsperiode er høsten 2014. 
 
Sak 4/13 Belastning hos psykologer 
To av medlemmene i YPU har skrevet et innlegg om belastning hos psykologer, og innlegget er 
nå ferdigstilt og vil publiseres i april-utgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 
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Sak 1/14 Rekruttering av nye medlemmer 
Totalt tre plasser i utvalget står p.t. ledig. YPU har søkt etter nye medlemmer hovedsakelig 
gjennom YPUs Facebook-side. Det har kommet inn søknader fra totalt fem søkere. Informasjon 
om samtlige søkere er presentert for utvalget. Utvalget ønsker at Ingvill P. Øvsthus, Ingrid 
Kristine Tvedten og Martin Aker oppnevnes som nye medlemmer av Yngre psykologers utvalg.  
 
Sak 2/14 Oppnevning av medlemmer 
Sentralstyret skal oppnevne utvalget for en ny periode. Henriette Linnea Reigstad, Svanhild Taftø 
Svorkås, Marianne Vatne, Tonje Berger, Tor Ivar Hansen og Per Martin Løken sitter i dag i 
utvalget og innstilles som medlemmer i neste periode. Ingvill P. Øvsthus, Ingrid Kristine Tvedten 
og Martin Aker innstilles som nye medlemmer av utvalget. Saken oversendes Sentralstyret for 
oppnevning. 
 
Sak 3/14 Praksiskrav i forbindelse med spesialisering 
YPUs medlemmer erfarer at flere av NPFs medlemmer i utvalgets målgruppe har store 
utfordringer knyttet til innfrielse av praksiskrav i spesialisering. Dette gjelder hovedsakelig  
spesialitetene i klinisk barne- og ungdoms- og voksenpsykologi. Videre opplever flere 
medlemmer i målgruppen at det er vanskeligere å få dekket utgifter til spesialisering av 
arbeidsgiver. Dette gjelder spesielt kommunalt ansatte psykologer. Utvalget ønsker å følge opp 
disse temaene videre. 
 
Eventuelt: 

• Lokaler for kveldsseminarer: Utvalget undersøker alternative lokaler for 
kveldsseminarene. 

• Kommunepsykologer: Utvalget er bekymret for at mange psykologer i nyopprettede 
kommunepsykologstillinger er relativt ferske psykologer uten tilgang til psykolognettverk 
og fagmiljø på sin arbeidsplass. Utvalget vurderer å sette dette temaet på dagsorden for 
utvalgets videre arbeid. 

• Lisens-psykologer: Det fremmes et forslag om å diskutere situasjonen rundt lisens-
psykologer i Norge. Utvalget vil senere ta stilling til om dette temaet skal settes på 
dagsorden for utvalgets videre arbeid. 


