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ÅRSRAPPORT 2008 for Psykologisk institutt 
 

Innledning 
 

Året 2008 var det første styringsåret for instituttleder Siri Gullestad og nestleder og 

forskningsleder Tim Brennen, samt for nytt instituttstyre. Året startet med en dramatisk 

økonomisk situasjon med store kutt og innstramninger og stort fokus på kostnadsbevissthet  

på hele instituttet. I tillegg til fokus på den stramme økonomiske situasjonen, var året preget 

av arbeidet med prosessen Faglige prioriteringer, som Universitetsstyret har satt på 

dagsordenen. På det lokale planet var fokus rettet mot endringer på undervisningssiden knyttet 

til reformen på profesjonsprogrammet som ble iverksatt fra og med høsten 2007, samt 

strukturelle endringer på bachelor- og masterprogrammet og på instituttets undervisningsdel 

av PhD-programmet. 

 

 

FORSKNING 
 
Publikasjoner 

Instituttet hadde 92,1 publikasjonspoeng i FRIDA, en økning på 20,7 % publikasjonspoeng 

fra 2007. 

 

Priser 

Thomas Espeseth  mottok Hans Majestet Kongens gullmedalje 2008 for fremragende 

doktorgradsarbeid med avhandlingen: ”Genetics of brain aging and attentional function: 

Morphometric, electrophysiological, and behavioral effects of common polymorphisms in the 

apolipoprotein E gene and nicotinic α4β2 receptor gene” 

http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/disputaser/espeseth.html 

 

Kirsten Benum (PSI), Trine Anstorp og Marianne Jakobsen mottok The Cornelia B. Wilbur 

Award. Prisen ble gitt spesielt på bakgrunn av boken “Dissosiasjon og relasjonstraumer. 

Integrering av det splittede jeg” (Universitetsforlaget 2006) hvor de tre er redaktører. 

http://www.isst-d.org/about/awards.htm#Wilbur 

 

Konferanser 

EKUP- konferansen ble avholdt 13.06.08. Tema var ”Separasjon fra biologiske foreldre ved 

barnevernets inngripen”. 

 

Internasjonalisering 

I 2008 opprettet instituttet tre nye utvekslingsavtaler med henholdsvis Université Paris Owest 

Nanterre La Dèfense, Frankrike, Università degli Studi de Milano – Bicocca og Università 

degli Studi de Torino, Italia.  Samtlige av disse avtalene inkluderer utvekslingsmulighet for 

studenter på ph.d nivå. Det ble også undertegnet en samarbeidsavtale med Capital University 

of Medical Sciences, Beijing, Kina 

 http://www.uio.no/studier/utland/avtaleeier/sv/psykologi.xml 

 

Utreiser 

I alt 4 vitenskapelige utvekslet i 2008, en på vårsemesteret og tre på høstsemesteret. Det var 

åtte innreisende vitenskapelige i samme periode, en på vårsemesteret og syv på 

høstsemesteret. 

http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/disputaser/espeseth.html
http://www.isst-d.org/about/awards.htm#Wilbur
http://www.uio.no/studier/utland/avtaleeier/sv/psykologi.xml
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Inn- og utreisende vitenskapelige, tall hentet fra FRIDA. Kun opphold over en ukes varighet 

er registrert. 

 

Instituttets deltakelse i UiOs prosjekt FAGLIGE PRIORITERINGER 

I forbindelse med UiOs prosjekt Faglige prioriteringer påla Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet alle enheter å utarbeide en bemanningsplan for perioden 2009 -2013 hvor det skulle 

fremgå hvordan stillinger skulle prioriteres. Fra instituttet er det tidliger vedtatt at det er 

fagområdene Kognitiv nevropsykologi og Klinisk psykologi som skal prioriteres. Saken ble 

lagt frem for et åpent møte for alle ansatte 4. november. Grunnet den vanskelige økonomiske 

situasjonen har ikke instituttet anledning til å opprette nye stillinger men stillinger innen 

prioriterte områder skjermes for kutt. For øvrig til instituttet nedbemanne med fire 

vitenskapelige årsverk i tiden til 2013. 

 

 

UNDERVISNING 
 

Ph.D. programmet 
 

Opptakstall og gjennomstrømning 

Det ble i alt tatt opp 28 nye stipendiater og 14 PhD-kandidater disputerte. Lenken viser hvem 

som disputerte og tema for avhandlingene. 

http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/disputaser/index.html 

 

Endringer 

PhD: Studieplanen ble endret i programstyret høsten 2008. Den reviderte studieplanen legger 

større vekt på opplæring i etikk og internasjonal publisering. Nærmere informasjon finnes her: 

http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/studieplan/phdplan.html 

 

Instituttets forskningsutvalg er reetablert. Utvalget er et rådgivende organ for forskningsleder 

og har et spesielt ansvar for forskerutdanningen. 

http://www.psykologi.uio.no/forskning/forskningsutvalget/index.html 

 

Studiekvalitetsarbeid 

PhD: Instituttet arrangerte en ”stipendiatdag” for nyansatte stipendiater, hvor det ble 

gjennomgått regler og retningslinjer som er relevante for ansettelsesforholdet på instituttet 

(reiseregninger, lønn m.m.) og en mer spesifikk gjennomgang av studieplan, 

veiledningsforhold, forskrifter m.m. 

 http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/stipendiatdag.html 

 

 

Profesjonsprogrammet 
 

Opptakstall og karaktersnitt 

I 2008 ble det tatt opp 44 studenter på PSYKPROF programmet og vår 2008 var siste 

semester med overgangsordning fra PSYKPROF til SVC-PSY. Det ble også tatt opp 100 

studenter på årsenheten (SVC-PSY). Søkertallet ligger på ca 1000 studenter hvert semester. 

 

  

http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/disputaser/index.html
http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/studieplan/phdplan.html
http://www.psykologi.uio.no/forskning/forskningsutvalget/index.html
http://www.psykologi.uio.no/studier/phd/stipendiatdag.html
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Endringer 

Følgende endringer ble gjort i 2008: 

 Våren 2008 ble personlighetspsykologi innlemmet i emnet ”Innføring i 

sosialpsykologi”. Emnet fikk ny emnekode (PSYC1204) og nytt navn: ”Innføring i 

sosial – og personlighetspsykologi”. 

 Forpraksis voksne (PSYC4400) ble omgjort til internpraksis. 

 Emnene PSYC5300 og PSYC5302 ble slått sammen til emnet PSYC5304 – 

Utredning/tilstander og behandling av barn, og utvidet til 15 sp. 

 Emnet PSYC4401 – Praksis i førstelinje ble fjernet, og emnet PSYC4301 – 

Psykologisk behandling og behandlingsforskning ble utvidet med 5 sp til 20 sp og 

skiftet kode til PSYC4304. 

 Emnet 6300 – Praktikum ble utvidet til 15 sp. 

 Lagt ned emnet PSYC2100 - eksperimentalpsykologi på 3 semester og flyttet statistikk 

(PSYC2101) til 3. semester. Dette er for å gi plass til psykofarmakologi og psykiatri 

(PSYC2203) våren 2009.  

 

Gjennomstrømning 

I alt 90 studenter ble ferdige kandidater på profesjonsprogrammet i 2008. Det er bare én mer 

enn i 2007. Det ble gjort en omfattende kartlegging og informasjon til de 

profesjonsstudentene som hadde lav studieprogresjon for å sikre at de fortsatte på studiet, og 

ikke mistet studieretten ved UiO. 

 

Studiekvalitetsarbeid 

I profesjonsprogrammet ble læringsmålene tatt inn i sluttevalueringsrutinen utarbeidet av 

instituttet, slik at studentene fikk mulighet til å gi en direkte tilbakemelding på hvorvidt 

læringsmålene ble nådd. En mulig positiv effekt av dette er at bevisstheten om læringsmålene 

har blitt høyere blant så vel studenter som lærere. Lenke til emneevalueringene for 

profesjonsprogrammet 2008 er: 

http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20

anonymisering%20for%20alle.pdf 

 

På åtte emner svarte under 80 %, på 17 emner svarte 80-90 %, på sju emner svarte over 90 % 

 

2008 har i stor grad vært preget av behovet for å kutte kostnader. Prioriteringsarbeidet har 

hovedsakelig gått ut på å skjerme lovpålagt ekstern sensur, samt noe undervisning på kliniske 

emner. Evalueringsarbeidet har gitt godt grunnlag for kunnskap om hvilke kutt som oppleves 

mest kritiske fra studentenes side. 

 

Internasjonalisering 

I alt 20 studenter reiste på et utvekslingssemester i 2008. åtte reiste i vårsemesteret, tolv i 

høstsemesteret. Studentene reiste til følgende land: 

Land: Antall studenter: 

 

Sør-Afrika 6 

USA 6 

Spania 2 

Argentina 4 

Storbritannia 1 

Danmark 2 

http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20anonymisering%20for%20alle.pdf
http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20anonymisering%20for%20alle.pdf
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I alt 23 studenter utvekslet til instituttet på våre avtaler i 2008. ni ankom i vårsemesteret, 13 i 

høstsemesteret. Fra disse landene kom de innreisende studentene fra i 2008: 

Land: Antall studenter: 

 

Nederland 5 

Finland 2 

Spania 6 

Tyskland 4 

Østerrike 2 

Danmark 1 

Italia 1 

Sverige 2 

 

 

Bachelorprogrammet og årsenheten 

Internasjonalisering 

Instituttet har oppnådd en god balanse med hensyn til innreisende og utreisende studenter i 

2008. 

 

 Tabell over inn- og utreisende studenter  i 2008 

                            

2008 

Inn- og utreisende studenter 

                    

Semester 

Innreisende Utreisende 

Vår 9 8 

Høst 14 13 

Sum   23  21  

 

Utreisende studenter innbefatter bachelor-, profesjons- og masterstudenter. 

 

Opptakstall og karaktersnitt for bachelorprogrammet 

 

Tabell over søkertall for bachelorprogrammet 

  Bachelorprogrammet 

  Studieplasser Søkere Søkere 1pri
1
 Tilbud 

2008 160 3280 595 251 

2007 160 2996 479 249 

 

3280 søkte om opptak til bachelorprogrammet i 2008. Søkertallet gikk dermed opp med 284 

flere søkere i 2008 mot søkertallet fra 2007. 251 fikk tilbud om studieplass, hvorav 130 

studenter takket ja og ble tatt opp som studenter. Tallene er hentet fra Samordna opptak og 

FS. 

  

                                                 
1
 1pri = antall søkere som hadde dette programmet som sin førsteprioritet. 
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Tabell over karaktergrensa for opptak til bachelorprogrammet 

  2006 2007 2008 

Primkvote
2
  49.5 49.5 50,7 

Ordkvote
3
 58.3 58.0 58.3 

 

Karaktergrensa i primærkvoten gikk i 2008 opp med 1,2 poeng mot karaktergrensa fra 2007. 

Karaktergrensa i ordinærkvoten gikk også opp med 0,3 poeng i 2008.  

 

Opptakstall og karaktersnitt for årsenheten i psykologi 

 

Tabell over søkertall for årsenheten 

  Årsenheten 

  Studieplasser Søkere Søkere 1pri
4
 Tilbud 

2008 100 2666 447 157 

2007 100 3407 593 155 

 

2666 søkte om opptak til årsenheten i 2008. Søkertallene gikk dermed ned med 741 færre 

søkere i 2008 mot søkertallet fra 2007. Disse tallene er hentet fra Samordna opptak, og kan 

være misvisende fordi mange studenter tar emnene som er i årsenheten med studierett som 

enkeltemnestudenter. De søker m.a.o. ikke opptak til studieprogrammet årsenheten gjennom 

Samordna opptak, og blir dermed ikke registrert i opptakstallene til Samordna opptak. 157 

fikk tilbud om studieplass, hvorav 90 studenter takket ja og ble tatt opp som programstudenter 

ved årsenheten i psykologi. Tallene er hentet fra Samordna opptak og FS. 

 

Tabell over karaktergrensa for opptak til årsenheten 

  2006 2007 2008 

Ordkvote 54.2 58.3 57.5 

Primkvote 50.5 54.5 52.6 

 

Karaktergrensa i ordinærkvoten gikk ned med 0,8 poeng i 2008 mot karaktergrensa fra 2007. 

Karaktersnittet i primærkvoten gikk også ned med 1,9 poeng. Karakterkravet er likevel høyt, 

og langt høyere enn i 2006 for begge opptakskvotene.   

 

Eksamen og kandidater 

 

Tabell overgjennomsnittlig studiepoengproduksjon per aktiv programstudent 

  2006 2007 2008 

Bachelor   51,1 53,4 

Årsenheten   51,3 53 

 

 

Både på bachelorprogrammet og årsenheten var studiepoengsproduksjonen litt høyere i 2008 

enn i 2007, se tabellene over. Tallene er hentet fra Studiekvalitetsrapportene 2007-2008 ved 

SV-Fakultetet. 

                                                 
2
 Primærkvoten er gruppen av søkere som er under 21 år, og som ikke har forbedret sitt originale vitnemål fra 

v.g.s. 
3
 Ordinærkvoten er gruppen av søkere som er over 21 år, eller som har forbedret sitt originale vitnemål fra v.g.s. 

4
 1pri = Antall søkere som hadde dette programmet som sin førsteprioritet. 
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Tabell over uteksaminerte bachelorkandidater 

  2006 2007 2008 

Antall studenter 87 72 36 

 

I alt 36 studenter oppnådde bachelorgraden i 2008, noe som rundt regnet er en halvering fra 

2007 og 2006. Tallene er hentet fra FS. 

 

Endringer 

I 2008 ble programrådet for bachelor og master slått sammen, for bedre å sikre helheten i 

studentenes studieløp, samt sikre en mer helhetlig undervisningsplanlegging på instituttet.   

 

En av Programrådets største oppgaver i 2008 var å planlegge en revisjon av program-

strukturen på bachelorprogrammet. Hittil har bachelorprogrammet bestått av 80 sp fordypning 

i psykologi, 40 sp frie emner og 40 sp støttefag. Programrådet foreslo våren 2008 å endre 

programstrukturen til å bestå av 120 sp fordypning i psykologi og 40 frie sp. Endringen vil 

styrke metodeundervisningen og bacheloroppgaven, samt gi studentene muligheten til å ta ett 

ekstra fritt valgt psykologiemne. Det er også lagt opp til strammere studieløp med to 

obligatoriske studieløpsemner for hver studieretning.  

 

Tabell over det nye studieløpet for bachelorprogrammet 

 

6. sem Studieløpsemne, bacheloroppgave innen fordypning Fritt emne  

5. sem 
Fritt emne (evt. et semester i 

utlandet ) 
Fritt emne (evt. et semester i 

utlandet ) 
Fritt emne (evt. et semester i 

utlandet ) 

4. sem Studieløpsemne, fordypning 

PSY2012 - Research 

methodology III: Statistical 

analysis, design and 

measurement 

PSY2013 - Forskningsmetode 

IV: Kvalitativ metode 

3. sem 
Ett fritt psykologiemne (fra BA 
emneporteføljen) 

PSY2011 - Forskningsmetode 

II: Eksperimentell design og 

statistisk analyse 
Studieløpsemne, fordypning 

2. sem 

SVEXFAC03 - Examen 

Facultatum - 

Samfunnsvitenskapelig variant 
PSY1010 - Forskningsmetode I  

PSY1101 - Innføring i sosial - 

og personlighetspsykologi  

1. sem 
EXPHIL03 - Examen 

philosophicum 
PSY1000 - Innføring i generell psykologi 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

Endringen gjelder fra høsten 2009. 

 

Emner som ble lagt ned i 2008 var PSY1100, PSY2201, PSY2204 og PSY2400. Nye emner 

som ble innført var PSY2205 og PSY1101.  

 

Med revisjonen av bachelorprogrammet er også årsenheten endret. Hittil har det vært mulig å 

velge mellom PSY1100/PSY1101 eller PSY1200. Med ny programstruktur på 

bachelorprogrammet er PSY1200 blitt et studieløpsemne i studieretning utviklingspsykologi. 

PSY1200 er derfor planlagt tatt ut av årsenheten fra og med høsten 2009 fordi årsenheten må 

være identisk med første studieår på bachelor- og profesjonsprogrammet.  

http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/utland/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2012/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2012/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2012/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2012/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2013/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2013/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2011/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2011/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2011/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY1010/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY1101/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY1101/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY1000/
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Studiekvalitetsarbeid 

Høsten 2008 gjennomførte instituttet en større evaluering av utvalgte emner på alle program. 

Evalueringen resulterte i en kvalitetsrapport som viste at studentene er fornøyd med 

studiekvaliteten ved Psykologisk institutt. 

 

Masterprogrammet 
 

Opptakstall og karaktersnitt 

I 2008 var det 50 studenter som takket ja til plass på masterprogrammet. Dette er 5 mindre 

enn måltallet på 55. Dette skyldes hovedsakelig lav søking til en spesialisert master i 

Nevrovitenskap, og at programmet konkurrerer med andre institusjoner, særlig i arbeids- og 

organisasjonspsykologi. Totalt søkte ca 200 på masterprogrammene i 2008. 

 

Endringer 

Masterprogrammet gjennomførte ingen større strukturelle endringer i 2008.  Det ble vedtatt å 

styrke studieløpene ytterligere fra og med 2009, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 

emneansvarlige og studenter. Endringene består i bortfall av felleskurs og innsetting av flere 

spesialiseringskurs.  

 

Programrådene og de enkelte emneansvarlige har i samarbeid begynt å utvide samkjøring av 

undervisningen på profesjons- og masterprogrammet. Dette gjøres for å spare ressurser i en 

periode da interne ansatte må ta en betydelig andel av undervisningen hvor man tidligere 

hadde eksterne lærere. 

 

Gjennomstrømning 

I alt 26 studenter oppnådde mastergraden i 2008. På masterprogrammet var 

studiepoengsproduksjonen lavere i 2008 enn 2007 (42,6 mot 50,4 året før), selv om den 

fortsatt er blant de høyeste på SV-fakultetet. Antallet studenter som melder innlevering av 

masteroppgaven ett eller to semestre etter normert tid har økt det siste året. 

 

Studiekvalitetsarbeid 

I masterprogrammet er læringsmålene tatt inn i sluttevalueringsrutinen utarbeidet av 

instituttet, slik at studentene får mulighet til å gi en direkte tilbakemelding, på hvorvidt 

læringsmålene ble nådd.  

 

Link til emneevaluering for masterstudiet: 2008: 

http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20

anonymisering%20for%20alle.pdf 

 

Følgende emner ble evaluert: PSY4010, PSY4100, PSY4303, PSY4401 og PSY4500. Den 

generelle svarprosenten var bra; på ett emne over 64%, på to emner over 77% og de siste over 

80%. Tilbakemeldingene har vært positive, både fra studentene og fra 

foreleserne/emneansvarlige mht evalueringen. Samtlige emner kom godt ut, og mindre 

justeringer ble planlagt for noen av emnene som følge av denne evalueringen for semester i 

2009. 

 

 

  

http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20anonymisering%20for%20alle.pdf
http://www.psykologi.uio.no/studier/evaluering/H08%20Oppsummerte%20gjsn%20etter%20anonymisering%20for%20alle.pdf
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Personal 
 

Vitenskapelig nyansettelser 

 Førsteamanuensis Katrina Roen, 01.01.2008 (samfunnspsykologi). 

 Førsteamanuensis Sabine Raeder,  01.02.2008 (arbeids-og organisasjonspsykologi). 

 Stipendiat Mona Bekkhus 18.02.2008. Veiledes av professor Anne Inger Helmen 

Borge. 

 Stipendiat Ane-Marthe Solheim Skar, 01.04.2008. Tilknyttet ICDP-prosjektet ved 

prosjektleder professor Stephen von Tetzchner  

 Stipendiat Else-Marie Augusti, 01.04.2008. Tilknyttet EKUP ved prosjektleder 

førsteamanuensis Annika Melinder  

 Postdoktor Siri Graff Leknes 01.04.2008 

 Universitetslektor Bjørg Grova, 01.05.2008 

 Professor Bruno Laeng, 01.05.2008 (kognitiv nevropsykologi). 

 Stipendiat Salman Türken, 01.07.2008. Veiledet av professor Rolv Mikkel Blakar. 

 Stipendiat Anita Sundnes, 01.07.2008. Lønnet gjennom startpakkemidler til veileder 

Agnes Andenæs.  

 Førsteamanuensis Kirsten Benum, 01.08.2008 (klinisk psykologi). 

 Førsteamanuensis Anders Zachrisson, 01.08.2008 (klinisk psykologi). 

 Førsteamanuensisi Nora Sveaass, 01.08.2008 (klinisk psykologi). 

 Postdoktor (50% stilling) Margrethe Seeger Halvorsen, 18.08.2008. NFR-finansiert 

(klinisk psykologi). 

 Stipendiat Lars Tjelta Westlye 01.09.2008. Veiledet av professor Kristine Walhovd. 

 Postdoktor Karen Lythe 10.09.2008. Knyttet til NFR-finansiert prosjekt med 

prosjektleder professor Nils Inge Landrø. 

 Stipendiat Christopher Lockwood Meyer 15.09.2008. Tilsatt på UiOs Etikkprogram. 

Veiledet av professor Rolv Mikkel Blakar og førsteamanuensis Hilde Nafstad. 

 Stipendiat Petra Filkukova 01.10.2008. Tilsatt på UiOs Etikkprogram. Veiledet av 

professor Karl Halvor Teigen. 

 

Professor Jon Martin Sundet er tilbake etter permisjon. 

 

Vitenskapelig (avganger) 

 

Aldersgrense (70 år); 

 Professor Sissel Reichelt, gikk av 30.06.2008 

 Professor Kjell Håseth, gikk av 31.08.2008 

 

Ordinære avganger; 

 Professor Carl Erik Grenness, gikk av 01.01.2008. 

 Stipendiat Tonya Sue Madsen, sluttet 28.02.2008. 

 Stipendiat Knut Rønbeck, sluttet 31.10.2008. 

 Forsker (50%) Maria Korsnes, sluttet 31.12.2008. 
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Nytilsatte i tekniske og administrative stillinger: 

 Kristian Omnes, 18.02.2008. Studiekonsulent: ekspedisjon, eksamen, 

undervisningsregnskap). 

 Bjørnar Hjulstad 18.02.2008. Studiekonsulent: 1.-6. semester, profesjonsprogrammet. 

 Linda Andreassen 01.05.2008. Studekonsulent (vikar for Eikeset). 

Bachelorprogrammet- og årsenheten. 

 Jannike Hegdal Nilssen 24.06.2008. Studiekonsulent 7.-12. semester 

profesjonsprogrammet. 

 Rune Killerud. Avdelingsingeniør i firemåneders engasjement tilknyttet lab og IT. 

 

Avganger i administrative stillinger: 

 Hilde Knutsen, studiekonsulent på profesjonsprogrammet. 31.08.2008 

 Brit Ording, klinikk- og praksiskonsulent. Gikk av med pensjon 30.09.2008. 

 

 

Økonomi 
 

Institutstyret vedtok i styremøtet 5. februar et budsjett med et isolert underskudd for året på 

3,046 millioner og et overført underskudd fra 2007 på 5,406 millioner, til sammen et 

underskudd på 8,452 millioner. Inntekten var på 84,005 millioner. Under den administrative 

innleggingen av budsjettet ble budsjettallene kvalitetssikret, noe som førte til at akkumulert 

underskudd ved inngangen til 2008 ble nedjustert med en million og er i regnskapet ført opp 

med 7,442 millioner.  

 

I forbindelse med regnskapsavslutning av første tertial, oppdaget administrasjonen avvik 

mellom budsjett og regnskapstall knyttet til fast- og løslønn slik at instituttet lå an til en 

prognose ved utgangen av 2008 på 9,9 millioner. Avvikene var av så stort omfang at dekanen 

nedsatte en arbeidsgruppe for å kvalitetssikre års- og langtidsbudsjettet ved Psykologisk 

institutt. Ved årsavslutningen viste det endelige resultatet et samlet underskudd på 7,955 

millioner. Omlegging av forpraksis voksen fra eksternpraksis til internpraksis var det mest 

omfattende tiltaket som ble iverksatt for å sikre at regnskapsunderskuddet ikke ble større enn 

vedtatt i budsjettet. Omlegging av informasjonsrutiner innen økonomi og personal sikret 

bedre kvalitet av fastlønnsbudsjettet. Innføring av aktivitetsbasert timelærerbudsjett sikret 

videre en nøyaktig beregning av kostnader til timelønn på undervisning, og derav en bedre 

kontroll med timelærerbudsjettet. 

 

Styrets arbeid 

Styret hadde åtte styremøter i 2008. I styremøtet 5. februar vedtok styret budsjettet for 2008. 

Instituttet opprettet faggrupper med faggruppeledere i styrevedtak 4. mars. Sakene på de 

øvrige møtene var i hovedsak innstillings-, tilsettings-, og orienteringssaker. Styret vedtok ny 

bemanningsplan i møtet 11. november, som et ledd i UiOs prosess om faglige prioriteringer. 

 

Styrets sammensetning: 

2008 er det første året for det nyvalgte styret som har sin fungeringsperiode 2008 – 2011. 

Styret består av fem fast vitenskapelig ansatte, som er valgt for hele styringsperioden. En 

teknisk/administrativt tilsatt som er valgt for en toårsperiode, en representant fra gruppen 

midlertidig vitenskapelig ansatte som er valgt for en ettårsperiode, samt to 

studentrepresentanter som er valgt for ett år. 
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Styret besto av følgende representanter i 2008: 

 Faste vitenskapelig ansatte valgt for perioden 2008 – 2011: 

Professor Siri Gullestad, instituttleder 

Professor Tim Brennen, nestleder og forskningsansvarlige 

Professor Espen Røysamb 

Førsteamanuensis Annika Melinder 

Professor Jon Monsen 

 Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Jan Egil Nordvik 

 Teknisk administrativ representant: SeniorkonsulentTormod Eide 

 Studentrepresentanter: 

Erling Rognli 

Lasse Hønsen 

 

Organisasjon 
 

Faggruppeledere og instruks for emneansvarlige 

For bedre å koordinere undervisningsplanleggingen på instituttet ble samtlige 

undervisningsemner delt inn i sju faggrupper, ledet av en faggruppeleder. Faggruppeleders 

rolle er å være et bindeledd mellom instituttleder, programrådsleder og administrasjonen i 

planlegging av undervisningen for den enkelte underviser på instituttet. Det ble også 

utarbeidet et mandat for faggruppelederne. For å tydeliggjøre ansvarsoppgavene til alle 

emneansvarlige, ble disse nedfelt i en egen instruks som ble sendt ut til alle emneansvarlige. 


