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EVALUERING AV INTRODUKSJONSSEMESTER  

 

Vinteren 2020 fikk kull 19 informasjon om et rekrutteringsprogram i regi av Senter for Krisepsykologi, 

Bergen Center for Brain Plasticity og Klinikk for 4-dagers behandling. Programmet ville legge til rette 

for mer klinisk praksis og forskningserfaring tidlig i utdanningen. Interessen for dette var stor, og blant 

18 søkere ble seks studenter tilbudt en plass på programmet. Programmet startet opp høsten 2021 

med et introduksjonssemester på fulltid, med mål om å forberede oss på mer selvstendig arbeid 

parallelt med videre studier. 

Programmets formål 

Programmet fokuserer på å inkludere studenter i fagmiljøet. Gjennom høsten har vi blant annet fått 

delta på månedlige forskningsmøter med BCBP, ukentlige samarbeidsmøter med klinikkene tilknyttet 

B4DT og masterclass med B4DT. Muligheten til å delta på disse møtene på lik linje med andre 

forskere og psykologer har bidratt til en bratt læringskurve.  

Erfaringer og utbytte av programmet 

Vi har hatt stort utbytte av å jobbe på klinikken sammen med kompetente og inkluderende kollegaer. 

Vi har blitt godt ivaretatt både faglig og sosialt. På klinikken er det lav terskel for å stille spørsmål, 

diskutere og reflektere, både i lunsjpauser og mer profesjonelle sammenhenger. Trygge rammer og 

opplevelsen av at fagmiljøet har tro på oss har bidratt til lavere skuldre og større læringsutbytte. 

Gjennom arbeid på Klinikk for 4-dagersbehandling har vi fått våre første møter med pasienter. Vi har 

fått ta del i både utrednings- og behandlingsfasen. Disse erfaringene vil være nyttige å ha med oss når 

vi skal drive med forskning knyttet til behandlingen, og videre i studiet. Rekrutteringsprogrammet har 

gitt oss muligheten til vesentlig mer trening i å omgås pasienter enn det vi får gjennom det ordinære 

studieløpet, og på den måten bli mer komfortable i behandlerrollen. Den praktiske erfaringen har gjort 

oss mer motiverte for det videre studiet, og fått oss til å kjenne på at vi er på riktig spor. 

I tillegg til klinisk erfaring, har vi fått grundig innføring i forskningsmetode og statistikk. Dette inkluderer 

kunnskap om hjerneavbilding og funksjonell MR. Vi har lært å bruke statistiske analyseprogrammer, 

og fått øve oss på å analysere ekte kliniske data. På denne måten har vi fått utnytte våre kliniske 

erfaringer i forskningssammenheng. Vi opplever at dette har vært spesielt lærerikt og at det har stor 

overføringsverdi til fremtidige prosjekter. Kunnskapen vi har tilegnet oss dette semesteret har gjort det 

lettere å lese og kritisk vurdere forskningslitteratur, som er en viktig egenskap både som 

psykologistudent, psykolog og forsker.  

Hver uke har vi hatt tilbud om veiledning med psykologer fra klinikken. Det har vært gunstig å ha 

veiledning så ofte, da vi har hatt muligheten til å dele kliniske erfaringer, stille spørsmål, reflektere og 

få tilbakemeldinger. Det har også ledet til mange fagrelevante diskusjoner både knyttet til klinikk, 

forskning, og generell psykologisk praksis. Gjennom studiet er det begrensede muligheter for slik 

grundig oppfølging.  
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Høsten 2021 har vist oss hvor stort overlapp det er, og burde være, mellom forskning og klinikk. Ved 

bedre forståelse av praksis kan vi stille relevante spørsmål for å forbedre og øke kunnskapen om det 

som gjøres i klinikk. Mer kunnskap om pasientgruppen gir en bedre forståelse av data, og muligheten 

til å øke kvaliteten på både forskning og behandling. Samtidig som klinisk praksis er grunnlaget for 

mye forskning, er funnene i forskning grunnlaget for klinisk praksis. Denne sammenhengen har vi 

gjennom semesteret fått en dypere forståelse av, på et sted hvor klinikk og forskning går hånd i hånd. 

Det er erfaringer vi vil ta med oss videre, både i utdanningen og når vi senere skal praktisere som 

psykologer og forskere. 

 

Bergen, 19.01.2022 

Maria Rudjord Volden, Tiril Blindheim, Aksel Bjørø Pedersen, Nina Krumm Haugen, Sigurd Stenstad, 

Ragna Bogsnes Hegge. 
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