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Organisering av studentklinikkene ved Psykologisk institutt 

Arbeidsgruppen nedsatt av instituttstyret for å utrede fremtidig klinikkdrift ved Psykologisk institutt 

leverte 23. januar sin rapport til styret (vedlegg 1). Ved en samlet vurdering av alle momentene for 

ulike modeller har arbeidsgruppen kommet til å ville anbefale en intern organisering av klinikkdriften 

ved PSI. Denne anbefalingen gjelder all klinikkdrift i forbindelse med praktikum gitt at praktikum skal 

ha det formålet det har i dag. Arbeidsgruppen var ikke bedt om å vurdere innholdet i 

praktikumundervisningen og har ikke kunnet gå inn på detaljer i hvordan den fremtidige 

internklinikken skal inngå i undervisningsforløpet. Gjennom utredningsarbeidet har arbeidsgruppen 

likevel ikke kunnet unngå å legge merke til momenter det er viktig at det arbeides med fremover. 

Rapporten har vært ute på høring hos ansatte og studenter ved PSI. Høringsfristen var 21. januar. 

Bortsett fra noen presiseringer vedr. økonomi, har ikke arbeidsgruppen gjort noen endringer i den 

endelige rapporten etter høringsrunden da høringssvarene står som selvstendige kommentarer og 

følger saken videre. En samlet oversikt over høringssvarene finnes i vedlegg 2. 

Instituttledelsen støtter utredningsgruppens konklusjon og anbefaler styret å følge rapportens 

anbefalinger om en intern organisering av klinikkvirksomheten. Til fordel for en intern løsning vil 

ledelsen i tilføye arbeidsgruppens argumenter at driften som nå er i gang etter stengningen sist høst 

innebærer bruk av en del midlertidige løsninger, og at det svært raskt må sikres mer langsiktige 

rammer for forsvarlig klinikkdrift. Per i dag eksisterer det ikke reelle alternativer for lokalisering, og i 

denne situasjonen mener vi at en intern organisering med lokalisering på PSI er et nødvendig grep. 

Selv om rapporten danner et godt grunnlag for instituttets klinikkdrift, er det fortsatt en del arbeid 

som gjenstår:  

For det første tar arbeidsgruppen til orde for at det ved en videreføring av intern organisering av 

studentklinikkene foretas noen organisatoriske endringer, ved at klinikkene skilles ut som en egen 

administrativ enhet direkte underlagt instituttleder. Det tilsettes en klinikkleder som vil ha 

systemansvar for klinikkvirksomheten. En slik omorganisering må utredes ytterligere før styret kan 

fatte et vedtak om videre detaljer i intern organisering. Det foreslås derfor at en sak om 

organisatorisk løsning for interne studentklinikker ved PSI behandles som en egen sak av styret ved 

PSI på møtet i mars eller april. På det samme møtet behandles også en eventuell etablering av en 

klinikklederstilling. Opprettelsen av klinikken som en egen organisatorisk enhet vil også være 

grunnlag for forhandling med fagforeningene, og dette må også legges inn som en del av prosessen 

før et evt. vedtak i styret. 

For det andre foreslås det som et prinsipp at klinikkvirksomheten organiseres internt. Før man lar et 

slikt prinsipp bli gjeldende for all klinikkvirksomhet, også BFT som nå er organisert eksternt, må 



gjennomførbarheten i dette utredes, både i forhold til økonomi, arealer, rekruttering av pasienter 

osv. Det foreslås derfor at BFT inntil videre driftes som før. 

I utredningsrapporten fremmes det også noen forslag til videre arbeid. Det pekes blant annet på at 

potensialet til klinikken er underbrukt. Dette er i samsvar med programrådets høringsuttalelse der 

det påpekes at det er viktig å jobbe med det faglige innholdet i praktikum, samt se dette i 

sammenheng med de andre ferdighets- og praksiselementene i profesjonsprogrammet. Dette er et 

omfattende og krevende arbeid, og der er viktig at dette arbeidet gjøres grundig og på en god måte. 

Siden det er behov for å få etablert en ny internklinikk raskt, vil det være mest hensiktsmessig å 

vente med å se på innholdet i praktikum til ny internklinikk er på plass (det er formelt programrådet 

som eventuelt iverksetter en slik prosess). 

På bakgrunn av dette foreslås følgende vedtak:  

 

Forslag til vedtak: 

1. Instituttstyret stiller seg bak anbefalingen til arbeidsgruppen som har utredet organisering 

av studentklinikkene ved Psykologisk institutt, og vedtar en intern organisering av 

studentklinikkene. 

2. Barne- og familieklinikken fortsetter å driftes i samarbeid med Nic Waals Institutt frem til 

detaljene i klinikkdriften er avklart. 

3. Instituttstyret støtter at klinikkvirksomheten ved PSI legges til en egen organisatorisk enhet 

som ledes av en klinikkleder. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak om 

organisasjonsendringer på møtet i mars eller april. 

4. Instituttstyret støtter at det opprettes en stilling som klinikkleder med et ansvar for drift av 

klinikkene og systemene rundt denne virksomheten. Stillingen som klinikkleder utlyses etter 

at et eventuelt vedtak om intern klinikk er fattet av universitetsstyret. Instituttstyret ber 

instituttleder fremme en egen sak vedr. stillingsbeskrivelse og utlysning av 

klinikklederstillingen på møtet i mars eller april. 

5. I tråd med programrådets høringssvar, mener instituttstyret at utredningen av fremtidig 

klinikkdrift er et nyttig grunnlag for programrådets videre arbeid med den kliniske 

opplæringen på profesjonsprogrammet. Dette arbeidet bør imidlertid ikke starte før ny 

organisering av internklinikk er på plass. 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1:  Arbeidsgruppens rapport om utredning av fremtidig klinikkdrift 

Vedlegg 2:  Høringsuttalelser fra ansatte og studenter 

 

 


