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1. Intensjonsavtale studentpraksis ved et nytt psykologistudium ved 
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2. Planlegging av UiO Campus sør i Agder- status 
3. Rapportering på oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon og tilsyn 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar redegjørelsene til orientering. 
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1 Intensjonsavtale studentpraksis ved et nytt psykologistudium 
ved Universitet i Agder (UiA) 

Etter endring i gradsforskriften åpnes det for Universitet i Agder å opprette 
profesjonsstudium i psykologi. UiA jobber med å forberede søknad om dette til Nokut 
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 

Administrerende direktør vurderer det som positivt om det blir etablert psykologistudium 
i regionen. Både sykehuset og kommunene har utfordringer med rekruttering av 
psykologer. Det ville gagne sykehuset å delta i utdanningsforløpet fra profesjonsstudiet til 
ferdig psykologspesialist. 

Klinikk for psykisk helse har understøttet prosessen ved å bidra inn i 
arbeidsgrupper. PhD-kompetent personell fra SSHF som kan bidra inn i 
oppbyggingen av fagmiljøet eksempelvis gjennom bistillinger har blitt kartlagt. Det 
er utvidet en bistilling fra 20% til 50% professor, med tilsetting i begge 
institusjoner. Det arbeides med intensjonsavtale for praksisutplassering. Dette vil 
ha økonomiske konsekvenser. Dersom det blir aktuelt å inngå intensjonsavtale i 
forbindelse med en frist i oktober, vil administrerende direktør inngå denne, under 
forutsetning av et tilstrekkelig økonomisk mellomværende mellom foretaket og 
UiA, og med forutsetning av styrets vedtak.  

2 Planlegging av UiO Campus sør i Agder- status 
Arbeidet med desentralisert modell for medisinutdanning i Agder, som del av 
Universitetet i Oslos medisinutdanning har god framdrift. Satsingen har så langt 
mottatt 2,5 mill i ekstern finansiering, og fortsetter å søke finansiering hos 
relevante fond og kilder. 

Det er etablert styringsstruktur for satsingen. Universitetet i Oslo (UiO) leder 
styringsgruppen ved studiedekan, administrerende direktør SSHF har rollen 
nestleder i styringsgruppen. Undergrupper jobber godt under koordinering av den 
sykehusinterne koordinatoren Øyvind Holme. Satsingen ligger til SSHFs 
fagavdeling, og koordinator rapporterer til fagdirektør.  

De første studentene skal tas imot allerede høsten 2023. Det planlegges et 
samarbeidsmøte mellom Det medisinske fakultetets ledelse og sykehusledelsen i 
oktober. Det planlegges også en møterekke for å lande en økonomiavtale innen 
desember. Administrerende direktør vil legge avtalen fram for styret når det 
foreligger et ferdig utkast.   

3 Rapportering på oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon og tilsyn 
Styret fikk seg forelagt rapportering på oppfølgingsplan i styrets junimøte, der 62 av 82 tiltak er 
gjennomført. Det arbeides godt med de øvrige tiltakene. Styret vil få oppdatert rapportering i 
styrets novembermøte. 
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