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Tittel: 

Utredning av klinikkdriften ved Institutt for psykologi, NTNU 

 

Ingress: 

Rektor ved NTNU har bedt om en utredning av dagens ordning med internklinikker som en 
viktig bestanddel i psykologutdanningen. Styret ved instituttet ser ikke nødvendigheten av å 
utrede alternative løsninger, men er tilfreds med at mandatet er åpent og at faglig autonomi 
og utdanningskvalitet vektlegges. 

 

Hovedtekst: 

Rektor har bedt om en utredning av klinikkdriften med fokus på organisatoriske rammer og 
ansvarsforhold knyttet til pasientbehandling. Bakgrunnen er at Institutt for psykologi som en 
del av Campus-utviklingen er planlagt flyttet til Senter for psykisk helse, som også skal huse 
Divisjon for Psykisk Helse, St Olavs Hospital. Det heter i mandatet at - 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. Målet er i hht. mandatet 
å fatte en beslutning som kan legge rammer for planleggingsprosessen der det skal bygges 
arealer for både NTNU og St Olav i et felles senter. Det ligger ingen utdanningsmessige eller 
driftsmessige argumenter til grunn for utredningen. 

Utredningsprosessen ble behandlet i styremøtet ved Institutt for psykologi 09.03.18. 
Instituttstyret anser dagens ordning med internklinikker som velfungerende og ser derfor ikke 
behovet for en utredningsprosess.  

I kjølvannet av debatten rundt internklinikkene ved UiO uttalte rektor Bovim i Khrono 
02.02.18 at universitetene prinsipielt sett ikke skal drive med helsetjenester. Det har derfor 
vært bekymring knyttet til om beslutningen om å avvikle internklinikkene allerede er truffet, 
og styret er derfor positiv til at rektor eksplisitt har uttalt at prosessen er åpen.  

Styret er også tilfreds med at mandatet oppfattes å fremheve utdanningskvalitet og faglig 
autonomi som de sentrale kriterier i valg av løsning, forutsatt at man er innenfor de 
økonomiske og juridiske rammer for klinikkdrift.  
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