
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 28. februar klokken 12.15-14:00  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Karevold, Annika Melinder, Felix Anker Klein, Bjørnar 
Hjulstad, Richard Markussen Rekdal og Aili Røtterud Løchen. 
Forfall: Pål Ulleberg 
Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (O-sak 7), Frøydis Gjerpe Bekkedal og Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 24. januar 2017. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent. Sakene Vsak 8 og Vsak 13 utsettes. Ingen saker 
under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 5: Orienteringer fra instituttleder 

- Endringer på phd-programmet på SV-fakultetet skal diskuteres på fakultetsstyremøtet 17. mars. 

Blant de foreslåtte endringene er: øke fellesdelen (kurs) for alle SV-retninger. Felles introduksjonsuke 

hvert år og ett felles opptak i løpet av året.  

- SV-fakultetet har vedtatt nytt reglement for professoropprykk. Hvis det felles nasjonale regelverket 

for psykologi fortsatt skal være gyldig må vi søke SV-fakultetet om dette. VI melder dette inn som sak 

på NPP-møtet i april.  

- Det kommer signaler fra Eiendomsavdelingen om at de vil ha kapasitet til å sette i gang med 

ombyggingen av våre lab-arealer i 2017.  

- PSIs ledelse er i dialog med Lovisenberg sykehus om et omfattende samarbeid innen både forskning 

og undervisning.  

- Life science: Tre miljøer ved PSI er involvert i søknader til Life Science-satsningen, to som partnere 

og en som prosjektleder. 

- SV-fakultetet kommer til å sette i gang et arbeid rundt dimensjonering av studieprogrammene ved 

fakultetet.  

- Kristine Walhovd har sendt inn søknad om ERC Consolidator grant. 

O-SAK 6: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Praksisplasser profesjon: vi kom i mål med vårens praksisplasser i siste liten. Denne gangen var 

Helse Sørøst tungt involvert i arbeidet med å skaffe plassene. Noen av plassene innebærer lang 

reisevei, noe som igjen medfører at vi må endre noe på hvordan vi organiserer denne 

undervisningen. Dette blir et tema i arbeidsgruppen som Helse Sørøst har nedsatt for å organisere 

praksisopplæringen i helseforetakene.  

O-SAK 7: Regnskapsrapport 2016 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

O-SAK 8: Orientering om tildeling av interne forskningsmidler 
Se tildeling på våre nettsider:  



www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/units/sv/psi/internal/index.html 
 
O-SAK 9: Orientering om fremdrift og prosess for arbeidet med revisjon av studieprogrammene ved 
PSI 
Se nettsiden for dette arbeidet: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter  
 
 

Vedtakssaker 

V-SAK 7: Utlysning av postdoktorstilling tilknyttet UiO:Norden og prosjektet Nordic Branding 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling knyttet til det 

tverrfaglige prosjekt Nordic Branding og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 8: Intensjonsavtale Norment/PSI om videreføring av SFF-samarbeid 

Vedtak: Saken utsettes til et senere møte.   

V-SAK 20: Utlysning av førsteamanuensis-stilling i utviklingspsykologi (2-årig vikariat) 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut et toårig vikariat som førsteamanuensis i 

utviklingspsykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten, med de endringsforslag som 

kom frem i møtet. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 9: Innstilling av søkere til førsteamanuensisstilling i personlighetspsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet at Eivind Ystrøm tilsettes i stilling som førsteamanuensis i personlighetspsykologi. Hvis 
Ystrøm takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv. Hvis alle de fire øverst 
rangerte takker nei til stillingen, må Burns komme til Norge for intervju og prøveforelesning før han 
blir tilbudt stillingen. Hvis også Burns skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre 
behandling og intervjuer/prøveforelesninger med de neste rangerte søkerne.  
 

V-SAK 10: Innstilling av søkere til universitetslektorstilling i klinisk psykologi (50 % vikariat) 

Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Nora Nord 

Rydningen tilsettes i vikariat som universitetslektor i klinisk voksenpsykologi (50 % stilling). 

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Hvis Rydningen takker nei til stillingen går tilbudet videre 

til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer to takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre 

behandling.  

V-SAK 11: Innstilling av søkere til forskerstilling (SKO 1108) i kultur- og samfunnspsykologi (50 % 

stilling) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Lin Prøitz tilsettes som forsker SKO 1108 ved Psykologisk institutt for en periode for 2 år.  

Stillingen er eksternt finansiert og knyttet til NFR-prosjektet «Responsible innovation and happiness: 

A new approach to the effects of ICTs». Hvis Prøitz takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste 

innstilte osv. 

http://www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/units/sv/psi/internal/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter


V-SAK 12: Forlengelse i midlertidig stilling/vikariat som universitetslektor i klinisk psykologi (50 % 

stilling) 

Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Tori Mauseth 

tilsettes i et vikariat som universitetslektor i klinisk barnepsykologi (50 % stilling). Tilsettingen gjelder 

fra 1. august 2017 til 31. desember 2019. 

V-SAK 13: Innstilling av søkere til forskerstillling (SKO1108) i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet EU-

prosjektet Lifebrain 

Vedtak: Saken utsettes til et senere møte.  

V-SAK 14: Tilsetting av førsteamanuensis II (20 % stilling) tilknyttet PSI og Lovisenberg sykehus 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Jan Stubberud i stilling som førsteamanuensis II (20 

%).  Tilsettingen gjelder for 3 år med anledning til 2 års forlengelse og forutsetter ekstern 

finansiering. 

V-SAK 15: Tilsetting av stipendiat i kultur- og samfunnspsykologi tilknyttet C-REX 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Hanna Paalgaard Munden i stilling som 
stipendiat ved Psykologisk institutt. Tilsetningen er for 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en 
fireårigtilsetting. Hvis Munden takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre 
behandling.  
 
V-SAK 16: Tilsetting av postdoktor i utviklingspsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Natalia Kartushina i stilling som postdoktor 
ved Psykologisk institutt. Tilsetningen er for 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting. 
Hvis Natalia Kartushina takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også han 
takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  
 
V-SAK 17: Tilsetting av stipendiat i kultur- og samfunnspsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Erik Nakkerud i stilling som stipendiat ved 
Psykologisk institutt. Tilsetningen er for 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting. 
Hvis Nakkerud takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv.  
 
V-SAK 18: Tilsetting av førsteamanuensis II (10 %) tilknyttet UiO:Norden og prosjektet Nordic 

Branding 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Torunn Tryggestad i 10 % midlertidig stilling som 

førsteamanuensis ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for perioden 1.7.2017-31.12.2019 og 

forutsetter finansiering fra UiO:Norden. 

V-SAK 19: Tilsetting av førsteamanuensis II (10 %) tilknyttet UiO:Norden og prosjektet Nordic 

Branding 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Ann Towns i 10 % midlertidig stilling som 

førsteamanuensis ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for perioden 1.7.2017-31.12.2019 og 

forutsetter finansiering fra UiO:Norden. 

 


