
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 17. september 12.15-13:50 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Erik Stänicke, 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 (O-sak 15) 

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 13. august 2019. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 13: Orientering om ny samarbeidsavtale med Lovisenberg sykehus 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

O-SAK 14: Juleseminar ved Psykologisk institutt, desember 2019 

Det blir juleseminar for alle ansatte ved PSI 4-5. desember. Det blir temaer fra både instituttets 

forsknings- og utdanningsvirksomhet. 

O-SAK 15: Regnskapsrapport, andre tertial 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 2: PSIs prinsipper for forlengelse av stipendiatperioden 
Instituttstyret diskuterte RITMOs policy for forlengelser i stipendiatstillinger. I diskusjonen kom det 
frem at instituttstyret ved PSI ikke ønsker å legge om sin policy for forlengelser, og at styret følgelig 
ikke kommer til å vedta forlengelser av stipendiater ansatt ved PSI som begrunnes med RITMOs 
policy. Styret er bekymret for presedensen RITMOS policy kan skape ved instituttet, og var opptatt av 
likebehandling av alle stipendiater som er ansatt ved PSI.   
RITMOs ledelse ble bedt om å finne andre løsninger for tilsetting av forskertalenter som planlegger 
banebrytende forskning og publikasjoner, som for eksempel forskerstilling.  
 

Vedtakssaker 

V-SAK 84: Ressursbruk undervisning, høsten 2019 

Vedtak: Styret vedtar en ny budsjettpost for 2019 ved å bevilge følgende antall timer til 

undervisningsassistent: 

- PSY1250/PSYC1220 Personlighetspsykologi: 60 timer 

- PSY1200/PSYC210 Utviklingspsykologi: 100 timer 



- PSY1050 Teori og praksis 60 timer 

- Forebyggingslinjen: 200 timer 

Hvis mulig skal disse timene tas gjennom pliktarbeidet til stipendiater eller postdok. 

 

V-SAK 85: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet HUP 

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

Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

utlysningsteksten. 

V-SAK 86: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet HUP 

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

Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

utlysningsteksten. 

V-SAK 87: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet MAKS 

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. 

V-SAK 88: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet RITMO 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultetet at det 

lyses ut en stilling som forsker (SKO1109) tilknyttet RITMO. Stillingen har en varighet på to år og 

forutsetter ekstern finansiering. 

 
Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 89: Forlengelse i stilling som professor II tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap og AHUS  

Vedtak: Erik Hessen forlenges i sin stilling som professor II ved Psykologisk institutt. Forlengelsen 

gjelder for en periode på 2 år. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 90: Forlengelse i stilling som stipendiat  

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Espen Langnes sin tilsetting som stipendiat ved PSI 

med tre måneder.  

V-SAK 91: Innstilling av førsteamanuensis i klinisk barne- og familiepsykologi  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Eivor Fredriksen tilsettes i stilling som førsteamanuensis i barne- og familiepsykologi ved 

Psykologisk institutt. Dersom hun ikke tar imot stillingen, foreslår vi at tilbud gis til de neste innstilte. 

V-SAK 92: Innstilling av forsker (SKO 1109) tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

og Norment.  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt innstiller overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 



Haakon Engen som forsker SKO 1109 ved Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Psykologisk 

institutt. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Dersom Engen takker nei, vil tilbudet går videre 

til den neste innstilte osv. 

V-SAK 93: Tilsetting av stipendiat tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Christina Thunberg i stilling som stipendiat 

ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, finansiert av UiO:Life Science Convergence 

Environment. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller fire år. Hvis Thunberg takker nei til 

stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 94: Tilsetting i midlertidig stilling som professor II ved MAKS.  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 

å tilsette Guido Biele i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) knyttet til fagavdeling for Helse- 

utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en 

periode på tre år.  

 

Eventuelt 

Sak meldt inn av studentrepresentantene: Styrets to studentrepresentanter hadde deltatt i et møte 

med studenter på de andre studieprogrammene på SV-fakultetet. Der ble det sagt at flere hadde hørt 

at ledelsen ved PSI og studentene ved PSI ikke ønsket å ha studenter fra andre studieprogrammer på 

forelesninger og seminarer ved PSI, fordi det kunne svekke kullfølelsen. Studentrepresentantene 

kjente seg ikke igjen i dette, og lurte på hvor dette kunne komme fra. Instituttledelsen kjente heller 

ikke til dette, og understreket også at dette ikke stemte. Studenter fra andre studieprogrammer er 

hjertelig velkommen på PSI! 

 


