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Notat 

Til: 
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

 

Kopi til: 
Anne Borg 

 

Fra: 
Rektor 

 

 

Bestilling av utredningsprosess om organisatoriske rammer og 
ansvarsforhold for terapiopplæring i psykologistudiet i framtidig 
Senter for psykisk helse 
 

Bakgrunn: 

Som følge av regjeringens beslutning om finansiering av samlet campus ved NTNU, er NTNU i 

startfasen av planleggingsprosess knyttet til Senter for psykisk helse på Øya. Det planlegges at 

Institutt for psykologi (IPS) ved SU-fakultetet skal flytte inn i dette bygget.  

 

I forkant av den videre prosess med planlegging og prosjektering ønsker rektor å utrede 

organisatoriske rammer og ansvarsforhold for pasientbehandling knyttet til terapiopplæringen i 

profesjonsstudiet i psykologi. Målet er å fatte en beslutning som kan legge rammer for 

planleggingsprosess der det skal bygges arealer for både NTNU og St. Olav i et felles senter.  

 

Utredningsspørsmål: 
Utredningen skal analysere fordeler og ulemper ved opprettholdelse av universitetsklinikker sett opp 

mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvaret for pasientbehandling for pasienter som inngår i 

psykologistudiets terapiopplæring overføres til helsevesenet. Rammen for prosessen er innflytting i 

et nytt Senter for psykisk helse. Utredningen skal analysere fordeler og ulemper ved de to modellene 

når det gjelder hensyn til 1) utdanningskvalitet 2) kvalitet i pasientbehandling og 3) økonomi. 

Institutt for psykologi har i dag tre universitetsklinikker som drives i universitetets regi: 1) 

barneklinikk 2) voksenklinikk og 3) nevroklinikk. Alle disse klinikkene skal omfattes av 

utredningen. 
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Prosjektorganisering:  

 

 

 

Prosjekteier:  

Rektor 

 

Styringsgruppe:  

Dekan ved SU-fakultetet, Instituttleder IPS, studentrepresentant og tillitsvalgt. 

Sekretariat fra SU 

 

Styringsgruppens rolle 
Styringsgruppens rolle er å kvalitetssikre at alle utredningsspørsmålene blir belyst på en best mulig 

måte i utredningsprosessen. Det ligger ikke til styringsgruppen å konkludere i spørsmålet om 

universitetet fortsatt skal drive internklinikker eller ikke.  

 

Prosjektleders rolle 
Prosjektleders rolle er å lede arbeidet i utredningsgruppa og å sørge for at utredningsspørsmålene 

blir besvart på en best mulig måte. Prosjektleder har også ansvar for å sørge for framdriften i 

utredningsgruppas arbeid.  

 

 

1. Utredningsgruppens mandat 
 

Utdanningskvalitet, forskning og arbeidsmiljø 
Utredningen skal belyse fordeler og ulemper ved de to modellene for målet om best mulig kvalitet i 

profesjonsutdanningen i psykologi og for målet om å gi best mulig rammebetingelser for 

Prosjekteier: Rektor
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Økonomiske spørsmål

Spesialutredning 
Juridiske spørsmål
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forskningen ved IPS. Utredningen skal se på fordeler og ulemper ved de to modellene for 

terapiopplæringen, for helheten i utdanningen (som omfatter både terapiopplæring i internklinikker 

og ekstern praksis i ulike deler av helsetjenesten) og for profesjonsutdanningen som helhet. Sentrale 

spørsmål er blant annet knyttet til muligheten for å rekruttere og selektere pasienter som egner seg 

for terapiopplæring, samt spørsmål om universitetets linjeansvar når det gjelder den faglige styringen 

av terapiopplæringen. Utredningen skal hente relevante erfaringer fra andre utdanninger (nasjonalt 

og/eller internasjonalt) som kan belyse problemstillingen. Det skal legges vekt på muligheten til å 

drive forskningsbasert utdanning. Utredningen skal også belyse fordeler og ulemper ved de to 

modellene for arbeidsmiljøet ved IPS fra et ansatt- og studentperspektiv. 

 

Brukerperspektivet 
Utredningen må belyse fordeler og ulemper for pasientforløpet (og rettigheter knyttet til dette) for 

den enkelte klient ved at universitetet har internklinikker sett i forhold til fordeler og ulemper ved at 

behandlingsansvaret overføres til helsetjenesten. 

 

Ivaretakelse av lovgrunnlaget for pasientbehandling 
Det juridiske grunnlaget for drift av internklinikker er beskrevet i  Rundskriv I-6/2017 fra HOD 

«Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse for studenter og ansatte ved 

utdanningsinstitusjoner». 

 

Utredningen skal belyse fordeler og ulemper ved et system der universitetet har det juridiske 

ansvaret for å sikre at virksomheten i klinikkene tilfredsstiller den til en hver tid gjeldende lov- og 

forskriftsverk sett opp mot fordeler og ulemper ved at det juridiske ansvaret ligger til 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Det må lages en egen grunnlagsrapport om de juridiske problemstillingene knyttet kvalitetssikring 

av pasientbehandling. 

 

Økonomi: 
Utredningen skal belyse kostnader ved terapiopplæringen i dagens internklinikker sett i forhold til 

kostnader i et system der behandlingsansvar overføres til spesialisthelsetjenesten. Spørsmål er 

knyttet blant annet til lønns-, areal- og driftskostnader for ulike varianter av de to modellene, og til 

spørsmålet om hvordan de overordnede økonomiske rammene gitt gjennom finansiering fra 

eierdepartementene (KD og HOD) blir påvirket av hvilken variant som velges.  

 

Det må lages en egen grunnlagsrapport som kartlegger og sammenligner finansiering og kostnader 

ved varianter av de to modellene. 

 

Utredningsgruppens sammensetning: 
Nestleder for utdanning ved IPS (leder) 

Klinikkledere IPS 

To representanter fra Divisjon for psykisk helsevern, St. Olav 

Representant fra MH-fakultetet, Institutt for psykisk helse 

To studentrepresentanter 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6eceeb786d6244d38dc1a0e2e3dc4b53/rundskriv_-i-6-2017_hod.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6eceeb786d6244d38dc1a0e2e3dc4b53/rundskriv_-i-6-2017_hod.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6eceeb786d6244d38dc1a0e2e3dc4b53/rundskriv_-i-6-2017_hod.pdf
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Representant for tillitsvalgte 

Representant for Mental helse 

 

Sekretariat fra SU og IPS 

 

Medvirkningsprosess: 
Tillitsvalgte og studenter skal være representert i styringsgruppen og utredningsgruppen.  

 

Utredningsrapporten må gjøres til gjenstand for medvirkning blant ansatte og studenter og i 

instituttstyret ved Institutt for psykologi. Saken skal også behandles i i fakultetsstyret og i LOSAM 

ved SU. Styringsgruppen oversender rapport fra utredningsgruppen og uttalelser fra instituttstyre, 

LOSAM, fakultetsstyre og eventuelt andre høringsinstanser til rektor. Rektor har ansvar for den 

videre prosess.  
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Foreløpig framdriftsplan  

(framdriftsplanen må detaljeres og spesifiseres etter at mandatet er besluttet): 
 

 

 

 

 

Fremdriftsplan  

Uke 10 (5.-9. mars) 2018 Rektor vedtar mandat og oppnevner styringsgruppe  

(skisserer sammensetning av utredningsgruppen) 

Uke 11 (12.-17.mars) 

2018 

Møte mellom styringsgruppen og leder for 

utredningsgruppen for diskusjon av problemstillinger og 

avklaring delleveranser 

Uke 12 (19.-23. mars) ev. 

Uke 14 (3.-6. april) 

Første møte i utredningsgruppen 

Uke 15 - 24 Møter i utredningsgruppen 

1. mai Frist spesialutredninger juridiske og økonomiske spørsmål 

Uke 19 (7.-9. mai) Møte i styringsgruppen 

Uke 22 (28.mai – 1. juni) Sekretariatet ferdigstiller utkast til utredning 

30. mai Orientering i IDF-LOSAM SU 

Uke 23 (4.-7. juni) Siste møte i utredningsgruppen 

7. juni  Frist for levering av rapport fra utredningsgruppe til 

styringsgruppen 

8. juni Orientering i instituttstyremøte IPS 

Uke 24 (11.-14.juni) Møte i styringsgruppen 

15. juni Drøftingssak i fakultetsstyret SU 

Uke 25 (18.-22. juni) Møte i styringsgruppen 

22. juni Høringsutsendelse 

Uke 36 Drøfting i IDF-LOSAM SU 

7. september Høringsfrist 

14. september Drøfting i Instituttstyremøte IPS 

Uke 38 (17.-21. 

september) 

Styringsgruppens siste møte 

21. september  Styringsgruppen leverer rapport til rektor 

Omkring 1. oktober Rektor fatter beslutning 

18. oktober  (kl.11:30) Eventuell styresak ferdig til behandling i rektoratet 

23. oktober  Gjennomgang av eventuell styresak i rektoratet 

24. oktober Orienteringssak fakultetsstyret ved SU 

31. oktober  Eventuell sak i NTNU-styret 


