
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 20. mars klokken 12.15-14:45 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Evalill Bølstad Karevold (kom klokken 13), Pål 
Ulleberg, Erling Rognli, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 27. februar 2018. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: V-sakene 20 og 21 
utsettes til neste styremøte. Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 7: Orienteringer fra instituttleder 

- Dekanens forslag til ny finansieringsmodell for SV-fakultetet kommer snart på høring til institutter 

og sentre ved fakultetet. Fakultetsstyret skal vedta modell i juni 2018, og den skal få virkning fra 

budsjettåret 2019. 

O-SAK 8: Orienteringer fra utdanningsleder 

- PSI har i samarbeid med de tre andre universitetene som tilbyr psykolog-utdanning levert inn et 

budsjett og et forslag til faglig utdanningsopplegg for ELTE-studentene som ikke har fått godkjenning 

som psykolog i Norge.  

O-SAK 9: Orientering om videre prosess for utredning av fremtidig organisering av Barne- og 

familieklinikken 

Instituttleder orienterte om at styret i neste møte vil bli forelagt et forslag til videre prosess for 

utredning av fremtidig organisering av Barne- og familieklinikken. 

 

O-SAK 10: Styringssystem for klinikkvirksomheten 

Styret ble orientert om styringssystemet for klinikkvirksomheten som nå er laget, og om hvilket 

ansvar styret har i dette systemet.  

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 18: Organisering av internklinikk ved Psykologisk institutt 

Vedtak: 

Følgende forslag ble fremmet av representanten Audun Holm Torgersen  

1. Psykologisk institutt oppretter en ny avdeling på nivå 4. Avdelingen skal hete Avdeling for 

klinikk og klinisk ferdighetstrening. 



2. Avdelingen skal ledes av en klinikkleder. 

3. Avdelingen vil ha ansvar for å drifte instituttets klinikk. 

4. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret før sommeren vedrørende 

stillingsbeskrivelse og stillingsprosent for praksiskoordinator. 

5. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret i løpet av høsten 2018 vedrørende 

utlysning av faste deltidsstillinger som veiledere i klinikken. 

6. Klinikkorganiseringen og praktikum bør gjennom en grundig evaluering etter ett år i drift. Det 

bør også gjennomføres en periodisk evaluering etter fem år i drift. 

7. Instituttstyret mener studentene i større grad enn i dag bør delta i driften av klinikken som 

en del av sin opplæring. Når ny klinikkleder er på plass bør det settes i gang et arbeid med å 

inkludere studentene aktivt i klinikkdriften. 

 

Forslaget falt med en (Torgersen) mot åtte stemmer (Kraft, Waaktaar, Ulleberg, Karevold, Jensen, 

Rognli, Bekkedal, Rekdal).  

 

Følgende forslag ble fremmet av representanten Erling Rognli 

 

1. Psykologisk institutt oppretter en ny avdeling på nivå 4. Avdelingen skal hete Avdeling for 

klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening. 

2. Avdelingen skal ledes av en klinikkleder. 

3. Avdelingen vil ha ansvar for å drifte instituttets klinikk, samt ha ansvar for koordinering av 

ekstern praksis ved profesjonsprogrammet. 

4. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret før sommeren vedrørende 

stillingsbeskrivelse og stillingsprosent for praksiskoordinator. 

5. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret i løpet av høsten 2018 vedrørende 

utlysning av faste deltidsstillinger som veiledere i klinikken. 

6. Klinikkorganiseringen og praktikum bør gjennom en grundig evaluering etter ett år i drift. Det 

bør også gjennomføres en periodisk evaluering etter fem år i drift. 

7. Instituttstyret mener studentene i større grad enn i dag bør delta i driften av klinikken som 

en del av sin opplæring. Når ny klinikkleder er på plass bør det settes i gang et arbeid med å 

inkludere studentene aktivt i klinikkdriften. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Følgende opprinnelige forslag falt som en konsekvens av vedtaket over:  

1. Psykologisk institutt oppretter en ny avdeling på nivå 4. Avdelingen skal hete Avdeling for 
klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening.  

2. Avdelingen skal ledes av en klinikkleder.  

3. Avdelingen vil ha ansvar for å drifte instituttets klinikk samt å ha ansvar for ekstern praksis 
ved profesjonsprogrammet.  

4. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret før sommeren vedrørende 
stillingsbeskrivelse og stillingsprosent for praksiskoordinator.  

5. Instituttstyret ber om at det fremmes en sak for styret i løpet av høsten 2018 vedrørende 
utlysning av faste deltidsstillinger som veiledere i klinikken.  

6. Klinikkorganiseringen og praktikum bør gjennom en grundig evaluering etter ett år i drift. Det 
bør også gjennomføres en periodisk evaluering etter fem år i drift.  



7. Instituttstyret mener studentene i større grad enn i dag bør delta i driften av klinikken som 
en del av sin opplæring. Når ny klinikkleder er på plass bør det settes i gang et arbeid med å 
inkludere studentene aktivt i klinikkdriften.  

 

V-SAK 19: Kunngjøring av stilling som klinikkleder ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak innholdet i kunngjøringsteksten for klinikkleder med de 

endringene som kom frem i møtet og godkjenner at stillingen lyses ut snarest med tanke på tilsetting 

fra august 2018. 

V-SAK 20: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt 

Saken utsettes til neste møte.  

V-SAK 21: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt 

Saken utsettes til neste møte.  

V-SAK 23: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 

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

for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 24: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 

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.  

 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 22: Forlengelse i stilling som stipendiat  
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Unni Sulutvedts stilling som stipendiat ved 
Psykologisk institutt med syv måneder. 
 
 


