
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. november klokken 12.15-13:30 på N02-02, Harald Schjelderups hus 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Evalill Karevold, Annika Melinder, Frøydis Gjerpe 

Bekkedal, Christian Andres Palacios Haugestad, Andreas Larsen 

Forfall: Erling Rognli 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) og Fredrik Olsbu (D-sak 3) 

 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 15. oktober 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke inn noen saker til eventuelt 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 3: Budsjett 2020 Psykologisk institutt 

Foreløpig utkast til budsjett for 2020 ble lagt frem for styret og diskutert. Saken kommer opp for ny 

behandling på møtet 10. desember.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 95: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet RITMO 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) 

tilknyttet RITMO og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 117: Kunngjøring postdoktor tilknyttet HUP-avdelingen 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved MAKS-

avdelingen og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten.  

V-SAK 118: Kunngjøring av phd-stilling tilknyttet MAKS-avdelingen og eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som PhD stipendiat (SKO 1017) ved 

Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

utlysningsteksten, med den endringsforslag som kom frem i møtet.  

V-SAK 119: Kunngjøring av 1-2 stillinger som universitetslektor tilknyttet HUP 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 50% 

stillinger som universitetslektor SKO 1009 Avdeling for helse-, utvikling og personlighetspsykologi og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 120: Kunngjøring av stilling som universitetslektor tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap 



Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en 100% 

stilling som universitetslektor SKO 1009 tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap , 

Psykologisk institutt og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 121: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet Norment 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor tilknyttet 

NORMENT og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 122: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet HUP 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å kunngjøre en 2. gangs utlysing av stilling som 

postdoktor (SKO 1352) ved PROMENTA/HUP og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 123: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet  Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap, for en periode på 3-4 år, finansiert av Ekstrastiftelsen/Stiftelsen 

Damm og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 124: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre år ved Senter 

for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, knyttet til NFR-prosjektet «The Missing Link of Episodic 

Memory Decline in Aging: The Role of Inefficient Systems Consolidation» og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 125: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat for en periode på 3-4 år, tilknyttet 

LCBC og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.   

V-SAK 126: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som vitenskapelig assistent for en periode på to 

år, tilknyttet LCBC og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.   

V-SAK 133: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (20 %) i helsepsykologi, tilknyttet HUP-
avdelingen 
Vedtak: Instituttstyret vedtar at det lyses ut en stilling som førsteamanuensis II i helsepsykologi (20% 

stilling) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 134: Kunngjøring av 1-2 stillinger som førsteamanuensis II (20 %) i utviklingspsykologi, 
tilknyttet HUP-avdelingen 
Vedtak: Instituttstyret vedtar at det lyses ut 1-2 stillinger som førsteamanuensis II i 

utviklingspsykologi (20% stilling) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 135: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 
nevrovitenskap 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (SKO1352) tilknyttet Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap for en periode på 3-4 år og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. 

 
 



Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 104: Forlengelse i stilling som stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen (utsatt fra forrige møte) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Nikolai Haahjem Eftedal sin tilsetting 

som stipendiat ved PSI med tre måneder. 

V-SAK 109: Tilsetting av postdoktor tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi (utsatt 
fra forrige møte) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen. Saken går tilbake til instituttet for vedtak om ny utlysning. 
 

V-SAK 127: Tilsetting av professor II i psykologi, i samarbeid med Sunnaas sykehus HF, tilknyttet 

Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Marianne Løvstad tilsettes i stilling som professor II i psykologi ved Psykologisk institutt for 

en periode på tre år med mulighet for forlengelse med to år. Stillingen vil være tilknyttet 

hovedstilling ved Sunnas sykehus HF. 

V-SAK 128: Tilsetting av stipendiat i helsepsykologi tilknyttet HUP-avdelingen (6532) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Alice Munk i stilling som stipendiat (SKO 
1017) knyttet til prosjektet «Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and 
fatigue after breast cancer surgery» ved Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi 
(HUP). Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom Munk takker nei til stillingen, går 
tilbudet til neste rangerte kandidat osv.  
 
V-SAK 129: Tilsetting av stipendiat tilknyttet PROMENTA og HUP-avdelingen (5575) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Live Skow Hofgaard i stilling som stipendiat 
(SKO 1017) knyttet til prosjektet «Genetic and environmental factors in wellbeing and mental health» 
ved PROMENTA/Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). Tilsettingen 
gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom Hofgaard takker nei til stillingen, går tilbudet til neste 
rangerte kandidat osv.  
 
V-SAK 130: Tilsetting av postdoktor tilknyttet PROMENTA og og HUP-avdelingen (4838) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Stella Tsotsi i stilling som postdoktor (SKO 
1352) knyttet til prosjektet «Early Adversity and Developmental Psychopathology» ved 
PROMENTA/HUP. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom Tsotsi takker nei til 
stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.   
 
V-SAK 131: Tilsetting av postdoktor tilknyttet PROMENTA og og HUP-avdelingen (4831) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter ingen søkere til stilling som postdoktor (SKO 
1352) knyttet til prosjektet «Developmental Pathways of Mental Health from Childhood to Middle 
Adulthood» ved PROMENTA/HUP. Saken går tilbake til instituttet for vedtak om ny utlysning. 
 

V-SAK 132: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen. Saken går tilbake til instituttet for vedtak om ny utlysning. 


