
 
REFERAT FRA MØTE I YNGRE PSYKOLOGERS UTVALG  
 
27. Januar 2017  
kl 09:00 – 15:00  
Oslo  
Saksliste 1/17  
 
Tilstede: Jørgen Edvin Westgren, Ingvild Rattsø Fasting, Henriette Linnea Alsaker, Connie 
Cecilie Davik, Steinar Apeland, Frederik Skoe 
Frafall: Ingvill Øvsthus.  
Referent: Ingvild Rattsø Fasting 
 
 
1/17 – Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 06. november 2017 og dagsorden.  
./. Dagsorden godkjennes. Ingen saker til eventuelt er meldt. Referat fra forrige møte er 
allerede godkjent per mail. Diskusjon omkring godkjenning av møtereferater. 
 
Vedtak: Praksisen vedrørende godkjenning av møtereferat per mail fortsetter. 
 
 
02/17 – Valg av nestleder.  
./. Jørgen Edvin Westgren orienterer.  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.   
 
 
03/17 – Faste orienteringer. 
 
Mailhenvendelser:  
Tidligere leder Henriette Linnea Alsaker har mottatt og besvart mailhenvendelse fra et 
medlem vedrørende ønske om at YPU kunne bistå ifbm. hovedoppgave. Utvaget har også fått 
flere henvendelser fra kandidater som ønsker å bli medlemmer i utvalget. Disse kandidatene 
drøftes under sak 05/17. 
 
Spesialistrådet: 
Connie Cecilie Davik orienterer om sitt første møte med utvalget. Utvalget hadde mange nye 
medlemmer og ny leder. Ønskelig med innspill fra YPU inn i spesialistrådet fremover.  
 
Faste utvalg: 
LAU: orientering tas under sak 06/17. 
 
Nettaktivitet: Siden er oppe og går. Siden har p.t. omtrentlig like mange ”likes” som YPU 
gruppen tidligere. Diskusjon omkring hvorvidt det skal kjøres en ”kampanje” for å rekruttere 
flere medlemmer på Facebook siden. Bloggkonkurranse diskuteres.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning. Steinar Laget Apeland kontakter foreningen sentralt 
angående bloggkonkurranse på vegne av YPU.  
 
 



04/17 – Innføring i møtekultur.  
./. Jørgen Edvin Westgren orienterer. Diskuteres behovet for å ha taleliste på møtene. 
Talelister vil innføres ved behov. Vil også innføres som en del av saksmalen hva som er 
hensikten med å ta opp ulike saker. Det vil fremover utarbeides saksnotater etter egen mal til 
alle saker på sakslisten fremover.   
 
Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning. 
 
 
05/17 Bemanningssituasjonen i utvalget – valg av nye medlemmer  
./. Diskusjon omkring aktuelle kandidater.  
 
Vedtak:  
 
YPU velger følgende nye kandidater til utvalget: 
Espen Nicolaisen 
Kristoffer Whittaker 
Sidsel Fjelltun 
 
Oppnevning av hele YPU sendes av leder til sentralstyret.  
 
 
06/17 Diskusjon om YPU sin posisjon i ELTE-saken.  
./. Frederik Skoe oppdaterer med relevant informasjon angående saken fra LAU. Diskusjon 
omkring foreningens håndtering av saken.  
 
Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning og fortsetter diskusjonen på neste møte.  
 
 
07/17 Landsmøtet 2016  
./. Henriette Linnea Alsaker orienterer.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 
 
08/17 – Kartlegging av psykologer  
./. Fredrik orienterer. Det har vært gjennomført kartlegging av 2010 og 2013 kullet tidligere.  
2016 kullet bør derfor kartlegges etter sommeren 2017. Foreningen sentralt har sagt seg villig 
til å bistå med dette dersom utvalget ønsker å gjennomføre ny kartlegging.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 
 
09/17 – Spesialistordningen.  
./. Ingvild Rattsø Fasting orienterer om saken. Diskusjon om saken.  
 
Bjørnhild Stokvik kommer på besøk til utvalget. Oppsummering av diskusjon: gamle kurs 
(altså fordypningskurs og frie spesialkurs) kan bli godkjent på ny ordning dersom kursene er 
fullført innen utgangen av 2019. Dette under forutsetning at man søker om en 
helhetsvurdering av kurs og praksis.  



 
Vedtak: Orientering tas til etterretning. Steinar publiserer på Facebook sidene en oppfordring 
til medlemmene om å ta kontakt med foreningen sentralt med spørsmål omkring 
overgangsordningen. Connie Davik følger opp saken omkring informasjon om ny ordning i 
spesialitetsrådet.  
 
 
10/17 – Fast struktur for møter i YPU året 2017.  
./. Jørgen Edvin Westgren orienterer.  
 
Vedtak: Politikk og strategi, lønn- og arbeidspolitikk og medlemskontakt blir faste punkter i 
møtene gjennom 2017.  
 
 
 11/17 Politikk og strategi: Innledende diskusjon til strategidokument for YPU.  
./. Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Eventuelt: 
Ingenting.  


