
Referat fra møte i Yngre psykologers utvalg (YPU) 17.06.2016 
 
Sted:   Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, 0153 Oslo 
 
Til stede: Tonje Berger, Steinar Apeland, Frederik Skoe, Ingvild Knutssen Moen, 

Henriette Alsaker og Ingrid Tvedten (referent) 
 
Meldt forfall: Tor Ivar Hansen, Ingvill P. Øvsthus og Per Martin Løken 
 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
 
Orienteringssaker: 

• Mailhenvendelser: Mottatt mail fra psykologer som ønsker å sitte i utvalget. Ingrid og 
Henriette har svart på disse. 

• Aktiviteter siden sist møte: Leder har deltatt på Lederkonferansen.  
• Orientering fra faste utvalg: Tonje og Frederik orienterer fra møter i LAU 11.04 og 

13.06. Ingrid orienterer fra møte i SR 04.05. 
• Informasjon fra andre utvalg: Ingen ny informasjon 
• Informasjon fra Lederkonferansen 2016: Henriette orienterer fra Lederkonferansen. 

Det vil vurderes å utarbeide et skriv fra YPU til unge psykologer i lokalavdelingene i 
forkant av landsmøtet. Saken følges opp på neste møte. 

 
 
Vedtaks- og diskusjonsaker: 
 
Sak 1/13 Kartlegging av psykologer 
Oppdatering og diskusjon rundt videre arbeid. YPU har skrevet et innlegg med noen av 
resultatene fra spørreundersøkelsen. Innlegget publiseres i psykologtiddskriftet i juli. Saken 
videreføres.  
 
Sak 4/15 Synliggjøring av YPU –  møter med lokalavdelingene 
E-post utarbeidet ved forrige møte er sendt ut til lokalavdelingene og SPU. Saken videreføres. 
 
Sak 6/ 15 Ny spesialistordning 
YPU er bekymret for overgangsordningen og vil utarbeide et innspill til Spesialitetsrådet. 
Ingrid og Ingvild jobber videre med dette. 
 
Sak 2/16 YPU på sosiale medier 
Oppdatering om arbeidet med bedre tilgjengelighet og mer aktivitet på sosiale medier: 
Diskusjon rundt bytte av plattform og plan fremover for lansering av Facebook-side. YPU 
ønsker å bruke sosiale medier til å sette fokus på tema som er viktig for psykologer i 
målgruppen. Steinar og Frederik følger opp. 
 
Sak 3/16 Valg av nye medlemmer 
Tonje Berger, Tor Ivar Hansen og Per Martin Løken slutter i utvalget. Connie Davik og 
Jørgen Edwin Westgren velges inn som nye medlemmer. Ingrid følger opp den siste aktuelle 



kandidaten, som eventuelt blir valgt inn på neste møte. Henriette skriver oppnevning til 
Sentralstyret.  
 
Sak 4/16 Valg av nestleder 
Saken utsettes til neste møte når nye utvalgsmedlemmer er på plass. 
 
Sak 5/16 Beretning YPU 2013-2016 
Beretningen tas til etteretning. Henriette ferdigstiller beretningen. 
 
 
Eventuelt 

• YPU mottok et høringsnotat i løpet av møtet, som omhandler den nye 
spesialistordningen. Notatet er diskutert i utvalget. Da dette ikke er diskusjoner som 
tidligere er tatt i utvalget ble det vedtatt å ikke svare på høringsnotatet. 

• Møtetider for høsten: Høstens møter finner sted i Oslo 29.08 og 07.11. 


