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Bekymringsmeldinger -  hva skjer videre?

En bekymringsmelding (skriftlig/ muntlig) skal 
vanligvis rettes til nærmeste faglig ansvarlig for 
studentene, det vil si til emneansvarlig, 
praksisveileder eller foreleser ved Institutt for 
psykologi. Hvis du har spørsmål om 
bekymringsmeldinger kan du også ta kontakt 
med administrasjonen ved instituttet som vil 
henvise deg videre. Se kontaktinformasjon

Dersom saken er alvorlig - og hvis veiledning og
tiltak ikke hjelper, vil tvilsmelding bli sendt til
skikkethetsansvarlig ved NTNU. Den som melder
sin bekymring kan da ikke forvente anonymitet i
videre saksgang.

I noen tilfeller kan tvilsmeldingen ende opp som
sak for skikkethetsnemda og i sin ytterste
konsekvens, med at studenten utestenges fra
studiet.

Fakultet for samfunns og 
utdanningsvitenskap 

Skikkethet krever vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt
for pasienter



Hva er skikkethet?
Vurdering av studenters skikkethet gjøres
gjennom hele psykologutdanningen og inngår i en
helhetsvurdering av studentens faglige og
personlige forutsetninger for å kunne fungere
som psykolog. Ved studiestart får studentene
informasjon om skikkethetsvurderingen og hva
den innebærer.

En student som utgjør en mulig fare for
pasienters liv, fysiske og psykiske helse,
rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket
jfr. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning, §4, vurderingskriterier (se neste side).

Studenten viser manglende vilje eller evne til
omsorg, forståelse og respekt for pasienter,
klienter eller brukere.

Studenten viser manglende vilje eller evne til å
samarbeide og til å etablere tillitsforhold og
kommunisere med pasienter, klienter, brukere,
pårørende og samarbeidspartnere.

Studenten viser truende eller krenkende atferd i
studiesituasjonen.

Studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg
medikamenter på ulovlig vis.

Studenten har problemer av en slik art at han/hun
fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i
forbindelse med oppgaver i studiet og kommende
yrkesrolle.

Studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som
kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter
eller brukere.

Studenten viser manglende vilje eller evne til å
endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Til deg som er medstudent

Som psykologstudent bør du melde fra hvis du
opplever at en medstudent er en fare for seg selv
eller andre. Å melde bekymring for en
medstudent kan være et vanskelig valg. Det
anbefales at du melder din bekymring til en av de
ansatte ved instituttet som du har god erfaring
med å snakke med og som kan håndtere
meldingen videre for deg, eks. emneansvarlig,
praksisveileder eller foreleser.

Til dere som er foreleser/ veileder

Vurdering av studenters skikkethet skal gjøres 
løpende gjennom hele psykologstudiet. Til grunn 
for en slik vurdering har Institutt for psykologi 
utarbeidet egne retningslinjer for gjennomføring 
og evaluering av klinisk praksis. Ekstra veiledning 
er eksempel på et tiltak som kan iverksettes. 
Dersom saken er alvorlig/ tiltak ikke hjelper vil 
instituttet sende tvilsmelding til 
skikkethetsansvarlig ved NTNU.

Til dere som er eksterne veiledere

Alle som har psykologstudenter i praksis
(Helseforetak, Barne og Familietjenesten osv.), 
har plikt til å melde fra til Institutt for psykologi 
om studenter som oppfører seg på en måte som 
skaper bekymring.




