
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 19. september klokken 12.15-15:00  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Felix Anker 
Klein, Bjørnar Hjulstad, Audun Holm Torgersen og Åste Strand Jørgensen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Fredrik Emil Olsbu (O-sak 31) 
 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ingen saker under eventuelt. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 29: Orienteringer fra instituttleder 

- Avtale med Helse Sørøst om praksisplasser for studenter: problemet med å skaffe til veie 

praksisplasser for studenter er nå i prinsippet løst. Helse Sørøst tar nå ansvaret for å fordele 

studenter på praksissteder i hele helseregionen. Noen studenter må regne med lang reisevei i 

praksisperioden.  

O-SAK 30: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker siden forrige møte. 

O-SAK 31: Regnskapsrapport 2. tertial 

Styret tok rapporten til etterretning.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 7: Lovisenberg-samarbeidet 

Saken ble utsatt.  

D-SAK 8: Lokalisering av RITMO, et tverrfaglig SFF ved UiO 
Styret diskuterte saken videre. Det planlegges allmøter med ansatte og studenter om denne saken.  

 

 

Vedtakssaker 

 
V-SAK 51: Ressursrammer for emner i de reviderte studieprogrammene  
Vedtak: Styret stiller seg bak de foreslåtte ressursrammene for emner i instituttets 

studieprogrammer, med de endringsforslag som kom frem i møtet. Alle som skal revidere emner må 

forholde seg til disse rammene. Hvis man ser det nødvendig å gå ut over disse rammene, må man 

eventuelt ta kontakt med avdelingsleder. Avdelingsleder må sørge for at den totale ressursbruken er 



innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Styret tar forbehold om å endre satser på bakgrunn 

av eventuelle tilbakemeldinger fra fagavdelingene.  

V-SAK 52: Kunngjøring av innstegsstilling tilknyttet LCBC og Verdensledende-satsningen  
Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en 

førsteamanuensistilling på innstegsvilkår tilknyttet forskningssenteret LCBC og verdensledende-

satsningen. Instituttstyret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 
V-SAK 53: Kunngjøring av 1-2 stipendiatstillinger tilknyttet LCBC og ekstern finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som stipendiater ved Senter for livsløpsendringer 

i hjerne og kognisjon, Psykologisk institutt og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 54: Tilsetting av forsker (SKO 1109) tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen og vedtar således at ingen av søkerne gis tilbud om stillingen. Saken går tilbake til 
instituttet for videre behandling.  

 
V-SAK 55: Tilsetting av postdoktor tilknyttet eksternt finansiert prosjekt og Norment 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ivan Maximov som postdoktor tilknyttet 
NORMENT, Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Hvis Maximov takker nei 
til tilbudet, vil tilbudet gå videre til nummer to.  

 
V-SAK 56: Innstilling av forsker (SKO1109) tilknyttet LCBC og EU-prosjektet LIFEBRAIN 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt innstiller overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Athanasia Monica Mowinckel som forsker SKO 1109 tilknyttet EU-prosjektet «Lifebrain: Healthy 
minds from 0-100 years: Optimising the use of European brain imaging cohorts», Senter for 
livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk institutt. Tilsettingen er fast, men skal finansieres 
av eksterne midler. Dersom Mowinckel takker nei, vil stillingen gå tilbake til instituttet for videre 
behandling. 

V-SAK 57: Innstilling av vikar som førsteamanuensis innen utviklingspsykologi tilknyttet HUP-

avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Sophie Havighurst tilsettes i vikariatet som førsteamanuensis i utviklingspsykologi. 

Tilsettingen gjelder for en periode på to år. Hvis Havighurst takker nei til tilbudet, vil tilbudet gå 

videre til nummer to osv.  

V-SAK 58: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 

utlyste stillingen og vedtar således at ingen av søkerne gis tilbud om stillingen. Saken går tilbake til 

instituttet for videre behandling.  


