
 

 

Årsplan 2016 

 

Psykologisk institutts årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden 
2016-2018. På grunn av lederskifte har hovedfokuset på årsplanen som ble vedtatt i 
desember 2015 ligget på 2016.  

PSIs overordnede mål er å styrke stillingen som ledende psykologisk fagmiljø innen forskning, 
utdanning og formidling i Norge, samt hevde seg forskningsmessig i internasjonale 
sammenhenger.  

PSIs årsplan er basert på UiOs og SV-fakultetets årsplaner for perioden 2016-2018. Årsplanen 
er treårig og blir revidert årlig. Den er ikke ment å være dekkende for alle prioriterte 
aktiviteter som finner sted på instituttet men peker ut de viktigste satsningsområdene.  

 

Følgende tiltak prioriteres som Årsplan 2016-2018 for Psykologisk institutt: 

1. Fokus på lærings- og læringsmiljøtiltak for å motvirke frafall blant 
førsteårsstudentene 

2. Jobbe for økt og variert bruk av digitale lærings- og eksamensformer 
3. Ha fokus på arbeidsmiljø og legge til rette for bedre kantineforhold for ansatte i 

forbindelse med overgang til ny PSI-organisering og leie av nye arealer.   
4. Sikre flere samarbeidsavtaler om nødvendige praksisplasser med helseforetak og 

kommunale tjenester  
5. Innføre undervisning i forebyggingspsykologi på profesjonsprogrammet 
6. Følge opp rapporten som foreslår endringer på bachelorprogrammet 
7. Legge til rette for økt satsning på eksternt finansiert forskning 
8. Sørge for god bruk av nye lesesalsplasser og kontorarealer 
9. Fullføre det planlagte arbeidet med å innføre ny og moderne infrastruktur innen 

forskning og undervisning. 

 

På bakgrunn av disse overordnede prioriteringene er følgende handlingsplan vedtatt:   



Handlingsplan 2016 

Fokus på lærings- og læringsmiljøtiltak for å motvirke frafall blant 

førsteårsstudentene 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Følge opp rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet 
med innholdet i PSIs bachelorprogram. 

Utdanningsleder 2016 

Kartlegge årsaker til frafall og hente ut informasjon om 
hvor studentene blir av 

Adm. studieleder Våren 2016 

Videreutvikle PSIs opplegg for mottak og ivaretakelse av 
nye studenter rundt studiestart 

Utdanningsleder Våren 2016 

Jobbe med både psykososialt og fysisk læringsmiljø 
uavhengig av frafallsproblematikken 

Utdanningsleder 2016 

 

Jobbe for økt og variert bruk av digitale lærings- og eksamensformer 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Innføre elektronisk journal på internklinikkene Adm.studieleder Våren 2016 

Utvide satsningen på digital eksamen (til 20 emner våren 
2016), på tvers av samtlige programmer. 
Hjemmeeksamener flyttes fra fronter og papir til den 
nye elektroniske Inspera-løsningen. 

Adm. studieleder Våren 2016 

Oppmuntre til nyskapende undervisningsformer og 
nedsette en arbeidsgruppe som jobber med å 
videreutvikle dette arbeidet 

Utdanningsleder 
oppretter 
arbeidsggruppe 

2016 

 

Ha fokus på arbeidsmiljø og legge til rette for bedre kantineforhold for 

ansatte i forbindelse med overgang til ny PSI-organisering og leie av nye 

arealer 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Legge til rette for avdelingsvise seminarer/møter raskt 
etter oppstart av ny organisasjonsmodell. 

Avdelingsledere Februar 2016 

Legge til rette for at faget kan komme mer i fokus når de 
ansatte møtes 

Instituttleder/ 
avdelingsledere 

2016 

Jobbe for å lage en felles kantine for ansatte  Adm.leder 2016 

Legge til rette for god kommunikasjon mellom kolleger i 
de nye avdelingene, gjennom jevnlige møter og 
seminarer.  

Avdelingsledere 2016 

Sørge for at fordeling av ansatte på de nye arealene 
bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Avdelingsledere/ 
adm.leder 

2016 

Ha temaet jevnlig oppe på ledermøter for å 
ansvarliggjøre lederne i dette arbeidet.  

Instituttleder 2016 

Jobbe for god kommunikasjon og erfaringsoverføring 
mellom ansatte med henhold til hva som er god 
undervisning og godt læringsmiljø 

Utdanningsleder/ 
avdelingsledere 

2016 



Sikre flere samarbeidsavtaler om nødvendige praksisplasser med 

helseforetak og kommunale tjenester  
Tiltak Ansvarlig Tid 

Gjennomgå de eksterne praksisordningene på 
profesjonsprogrammet, slik at de gir utbytte både for 
student og praksissted 

Utdanningsleder 2016 

Delta i arbeidsgruppe UiO/OUS om praksisplasser.  Utdanningsleder Våren 2016 

Jobbe aktivt for å inngå avtale med OUS om praksisplasser Utdanningsleder Våren 2016 

 

Innføre undervisning i forebyggingspsykologi på profesjonsprogrammet 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Følge opp rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet 
med å kartlegge og videreutvikle undervisningstilbudet i 
forebygging ved PSI 

Utdanningsleder Våren 2016 

Tilsette førsteamanuensis i forebyggingspsykologi og 
legge til rette for at han kommer raskt i gang med å bygge 
opp PSIs kompetanse på dette området 

Instituttleder/ 
avdelingsleder 

Våren 2016 

 

Følge opp rapporten som foreslår endringer på bachelorprogrammet 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Se rapportens anbefalinger i sammenheng med det 
planlagte strategiarbeidet i 2016.  

Utdanningsleder Våren 2016 

Vurdere kostnadene knyttet til arbeidsgruppens 
anbefalinger 

Adm.studieleder Våren 2016 

 

Legge til rette for økt satsning på eksternt finansiert forskning 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Bruke eksterne kontakter strategisk for å bygge opp 
kompetanse 

Instituttleder 2016 

Arrangere oppfølgingsseminar med søkere som har fått 
svar på og evaluering av søknader 

Forskningsleder Våren 2016 

Hjelpe forskere å finne partnere i Europa, hvor PSI-
forskere kan bidra med en arbeidspakke inn i en EU-
søknad  

Forskningsleder 2016 

Bruke interne midler strategisk for å legge til rette for 
eksterne søknader 

Instituttleder/ 
Forskningsleder 

2016 

Sørge for god infoutveksling mellom våre folk i 
komiteer/styrer i NFR og EU og kollegaene på PSI 

Instituttleder 2016 

Bruke YFL-kursene aktivt til å bygge opp kompetanse på 
og vilje til å søke om eksterne midler 

Forskningsleder 2017 

Identifisere nye muligheter for å etablere nye 
grupperinger eller sammenstilling av forskere for større 
satsninger. 

Forskningsleder 2016/2017 



 

Sørge for god bruk av nye lesesalsplasser og kontorarealer 

Tiltak Ansvarlig Tid 

Nedsette arbeidsgruppe som skal jobbe med fordeling 
av arealer på PSI og fullføre planarbeidet innen april 
2016 

Adm.leder April 2016 

Legge til rette for at oppussing og flytting er gjennomført i 
løpet av 2016 

Adm.leder 2016 

Fullføre det planlagte arbeidet med å innføre ny og moderne infrastruktur 

innen forskning og undervisning 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Innføre elektronisk journal på internklinikkene Adm.studieleder Våren 2016 

Få nytt videopptaksutstyr til forskning og undervisning i 
god drift 

Forskningsleder Våren 2016 

Bistå i og holde press på arbeidet med innkjøp av ny mr-
skanner på Rikshospitalet (samarbeid OSU/PSI) 

Forskningsleder 2016 

Jobbe for bedret informasjon ut til forskerne om hva PSI 
har av infrastruktur innen forskning og undervisning 

Forskningsleder 2016 

Etablere en forsøksordning med forskningsserver 
utenom TSD området. 

Forskningsleder 2016 

Jobbe for effektiv bruk og fordeling av laboratorier Forskningsleder 2016 

 

Andre tiltak 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Igangsette strategiarbeid ved PSI; presentere en 
fremdriftsplan og få vedtatt en strategi 

Instituttleder 2016 

 

 


