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Vurdering av søknad om opprykk til førstelektor, Eva Therese Næss

Universitetslektor Eva Therese Næss søkte om opprykk som førstelektor.

Institutt for Psykologi, UiT, oppnevnte følgende sakkyndig komite:
• Professor Siri Gullestad, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
• Professor Magne Arve Flaten, Institutt for psykologi, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
• Professor Tove I. Dahl, Institutt for Psykologi, UiT Norges arktiske universitet (leder).

Eva Therese Næss
Eva Therese Næss er cand.psychol., spesialist i klinisk voksenpsykologi og har også
videreutdanning i ledelse fra BI. Næss har også flere 2-årige kliniske videreutdanninger
(spiseforstyrrelser, traumer, psykomotorisk behandling samt fordypningprogram for klinisk
voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi). Siden 2012 har hun vært ansatt som
universitetslektor i 100 % stilling ved IPS, UiT, med ansvar for faglig innhold og organisering
av praksisundervisningen ved profesjonsstudiet og har en 20 % stilling ved Smerteavdelingen,
UNN. Næss har erfaring fra klinisk arbeid så vel som organisasjons-psykologisk erfaring.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Næss har, sammen med Ida Solhaug, utviklet en undervisningsmanual for gruppetilbud for
mennesker med chronic fatigue syndrorne: Mindfulnessbasert mestring.

Næss har også utviklet to elektroniske undervisningsmetoder: en videoforelesning om
dialektisk atferdsterapi, samt demonstrasjon av terapien med en kollega som spiller pasient.
Disse kan klassifiseres som utviklingsarbeid.

Eva Therese Næss og Inghild Nygård (2011). Krisepedagogikk etter 22.7. Tidsskrift/or Norsk
Psykologforening, 48, 1096-1098. Denne korte artikkelen beskriver bakgrunn for og innhold i
et kurs i praktisk krisepedagogikk til de ansatte ved de videregående skolene i Hordaland som
Næss og Nygård utviklet. Arbeidet kan klassifiseres som utviklingsarbeid.

Eva Therese Næss, Jane Kjøterø, Kjersti Fredheim og Gøril Brox (2005). Et kollegialt
treffpunkt - til inspirasjon. Tidsskrift/or Norsk Psykologforening, 42, 248-249. Denne korte
artikkelen beskriver en kollegaveiledningsgruppe for unge psykologer iTromsø. Arbeidet kan
klassifiseres som utviklingsarbeid.

Katinka Sollie, Eva Therese Næss, Ida Solhaug, Jens C. Thimm (2017). Health Psychology
Report, 5(3). Dette er en studie av effekt av mindfulnesstrening i 10pasienter med CFS, og en tre
måneders oppfølging. Arbeidet kan klassifiseres som forskning.

Næss (2008). Smerter fra fortiden. Tidsskrift/or Norsk Psykologforening, 45,980-982. Dette er en
beskrivelse aven behandling av minnerelaterte kroppssmerter, illustrert ved en pasient Næss arbeidet
med under et opphold på Modum Bad. Arbeidet kan klassifiseres som utviklingsarbeid.
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Næss (2017). Dette beskrives som en undervisningshåndbok (15 sider) eller hefte for det
profesjonsforberedende emnet PSY-1603, et langsgående profesjonsforberedende emne hvis hensikt er
å fremme utvikling av kunnskaper, kompetanse, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere
personlig, profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykolog.

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid har Næss ledet utvalg for revisjon av
profesjonsstudiet ved UiT, eg har siden 2015 sittet i en prosjektgruppe som har arbeidet med
implementering av de nye studieprogrammene. Viktig i denne sammenhengen har vært
hensynet til pedagogisk progresjon. Næss redegjør i sin søknad på god måte for de
pedagogiske prinsipper som er lagt til grunn for revisjonen. Revisjon av et profesjonsstudium

I
innebærer omfattende arbeid som, hvis det skal lykkes, krever evne til analyse og abstraksjon
av overordnede linjer/ temaer i programmene. At Næss har ledet dette arbeidet, og nå er
sentral i implementering av endringer, vitner utvilsomt om kompetanse i utviklingsarbeid.

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet

Næss har fem års videreutdanning under veiledning som psykologspesialist i klinisk
voksenpsykologi og har omfattende videreutdanninger innen det kliniske feltet, i tillegg til
videreutdanning innen ledelse. Hun har også etterutdanning bl.a. i EMDR itraumebehandling,
og noe utdanning i lederu1jikling. Dette gjør henne godt skikket til å undervise og veilede
profesjonsstudenter ipsykologi i arbeid med barn, unge og familier. Næss har vært involvert i
veiledning av sju hoved- eller masteroppgaver i psykologi, innen kliniske tema. Ettersom hun
ikke har forskningskompetanse har hun ikke kunnet være hovedveileder. Hun oppfyller kravet
om spesielle kvalifikasjoner innen undervisning.

I forbindelse med kurs i pedagogisk basiskompetanse har Næss forfattet et skriftlig arbeid
med tittelen «Om dannelse som utgangspunkt for en undervisningsfilosofi» (som foreligger
som del av digital «pedagogisk mappe»). Arbeidet fremstår som selvstendig og nyskapende,
med en interessant og innsiktsfull diskusjon av ulike dimensjoner ved dannelse, og spesielt
den etiske dimensjonen, som utgangspunkt for en personlig tilegnelse av psykologrollen.
Næss viser hvordan hun i undervisningen legger til rette for typer av samspill mellom lærer og
student som muliggjør ervervelse av et personlig, etisk fundament for yrkesutøvelsen.

Praktisk-pedagogisk kompetanse

Næss har gjennomført universitetspedagogisk seminar ved UiT i 2015. Hun har også fem års
erfaring med undervisning og veiledning fra UiT. Næss oppfyller kravet om praktisk-
pedagogisk kompetanse.

Søkerens kvalifikasjoner i forhold til formelle krav til førstelektor

Næss tilfredsstiller kravene «spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen
pedagogisk virksomhet» og «praktisk pedagogisk kompetanse». Hun har pedagogisk erfaring
gjennom planlegging, undervisning og kursledelse på ulike felt som universitet og psykisk
helsevern, og har universitetspedagogisk seminar. Hennes spesialistutdanning i klinisk
psykologi gir henne spesielle kvalifikasjoner, som hun har benyttet innen praksisknær
undervisning i profesjonsstudiet i psykologi ved UiT.
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Konklusjon

Eva Therese Næss oppfyller kravene for opprykk til førstelektor.

12.9.2017 Oslol Trondheim! Tromsø

Siri Gullestad
f!~V::!::~enKl

Tove L Dahl
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