
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

Til: 
SV PSI Psykologisk institutt 
 
 
 
Dato: 04.10.2017 
Saksnr..: 2017/11603 KARHEN  

Klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 
Fakultetsledelsen har sammen med ledelsen ved UiO gjennomgått status for klinikkdriften ved 
Psykologisk institutt (PSI) i lys av universitets mål om en harmonisert praksis, et kvalitativt godt og 
praksisnært undervisningstilbud og gode administrative rutiner innenfor det helsefaglige området.  

For å ivareta disse målene må fakultetet sikre at 

 klinikkdriften er i samsvar med gjeldende lovverk, har gode kvalitets- og 
sikkerhetssystemer for hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og 
omsorgslovgivningen. 

 ansattes drift av privat psykologpraksis er i samsvar med UiOs reglement om sidegjøremål. 

 prosjekter der data fra klinikkvirksomheten brukes i forskning, har de nødvendige 
godkjennelser, konsesjoner m.m. 

Psykologisk institutt bes spesielt om å påse at 

 nåværende klinikk begrenser rekrutteringen av pasienter til pasienter som har lettere 
psykiske plager, relasjonsproblemer, o.l., og ikke rekrutterer pasienter som vurderes å 
kunne ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, eller pasienter med henvisning fra 
fastlege, Helsetjenesten ved UiO eller andre henvisende organer;  

 rutiner og dokumentasjon knyttet til internkontroll, kvalitetsutvikling m.m. er gjennomgått 
og kvalitetssikret. Det samme gjelder for journalrutiner og systemer for registrering og 
håndtering av eventuelle pasientklager; 

 privat psykologpraksis ikke utøves i UiOs lokaler; 

 forskningsprosjekter som benytter data fra klinikkvirksomheten rutinemessig gjennomgås, 
med hensyn til at det foreligger nødvendige godkjennelser, konsesjoner etc.; 

 alle sidegjøremål registreres i UiOs sidegjøremålsregister; 
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Fakultetet anser den pågående prosessen med Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) som svært 
lovende og ber instituttet, så raskt som praktisk mulig, avklare mulighetene for   

 et forsknings- og undervisningssamarbeid mellom PSI og LDS; 

 en avtale om at UiO leier et areal av helseforetaket som kan benyttes av PSI til diverse 
undervisnings- og forskningsaktiviteter; 

 at PSIs studentklinikk etableres i dette arealet, og at det også etableres et samarbeid om 
rekruttering og behandling av pasienter ved studentklinikken, som sikrer at klinikkdriften 
er en integrert del av spesialisthelsetjenesten som helseforetaket tilbyr. En mulig modell er 
samarbeidsavtalen mellom UiO og universitetssykehusene om studentundervisning og 
praksisstudier innenfor medisin;  

 en passende rekrutteringsform for veiledere til studentklinikken. 
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