
 
 

Resolusjon: Bevar internklinikkene! 

 

Universitetet har som oppdrag å utdanne psykologer som kan bidra til å utvikle 

tjenestene de skal jobbe i og ikke bare fungere innenfor rammene av dem. Det er 

viktig å skille mellom det samfunnsoppdraget universitetene har til å utdanne 

psykologer og det samfunnsoppdraget spesialisthelsetjenesten har til å yte 

pasientbehandling. Formålet med internklinikkene er ikke å drive spesialiserte 

helsetjenester, men å være en del av profesjonsstudiet i psykologi. Dette har de 

andre universitetene som utdanner psykologer tatt inn over seg og de har derfor 

organisert internklinikker. Et samlet fagmiljø påpeker at internt organiserte klinikker er 

det som sikrer utdanningskvaliteten best. Det vil være synd om NTNU skulle gå vekk 

fra en ordning som har fungert godt i mange år og andre universitet bruker som 

eksempel når de utformer sine psykologutdanninger. 

NTNU har et ansvar for å tilby sine studenter utdanning av høy kvalitet, som ruster 

dem til en variert arbeidshverdag med stort ansvar. For å sikre god opplæring er det 

viktig at det overordnede ansvaret for klinikkene ligger hos undervisere ved institutt 

for psykologi som har nødvendig pedagogisk og klinisk kompetanse. NTNU har i dag 

optimaliserte rammevilkår for å ivareta læringsmålene til profesjonsstudiet i 

psykologi, og kan tilpasse undervisningen i tråd med studenters tilbakemeldinger og 

et arbeidsliv i endring.  

Du kan overføre et ansvar, men ikke en organisasjonskultur. NTNU har gjennom 

mange år bygget opp en kultur for studentmedvirkning, og internklinikkmodellen gir 

stor merverdi for studentene. En integrering av klinikkene under St.Olavs hospital vil 

legge så store juridiske føringer på driften at universitetets mulighet til å legge 

premisser for studentenes terapeutiske aktivitet og læring begrenses. For å sikre 

nødvendig utdanningskvalitet, må ansvaret for internklinikkene ligge hos universitetet 

og Institutt for psykologi.  



 
 
 

 

Studenttinget krever at:  

• Internklinikkene bevares under NTNU for å sikre dagens utdanningskvalitet gjennom 

opprettholdelse av studentenes medvirkning og de ansattes faglige autonomi. 

• NTNU ivaretar det viktige lavterskeltilbudet internklinikkene representerer for 

studenter. 

• Driften av internklinikkene må ligge under Institutt for psykologi ved NTNU.» 
 
 


