
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. august 12.15-14:00  
 
 
Tilstede: Pål Kraft, Tine Jensen, Pål Ulleberg, Erik Stänicke, Erling Rognli, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Aili 
Røtterud Løchen 
Forfall: Trine Waaktaar og Eva Kristin Solhaug Aasen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. juni 2018. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det kom inn en sak under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 18: Orienteringer fra instituttleder 

- Ny finansieringsmodell på SV-fakultetet: Det utarbeides nå nytt underlagsmateriale for 

fakultetsstyret i denne saken, med fokus på konsekvenser for det enkelte institutt ved innføring av ny 

modell. Fakultetsstyret skal behandle saken på sitt møte i september, etter at den ble utsatt på 

forrige møte. 

- Klinikkleder Inger Selvaag har nå startet opp i sin stilling ved PSI.  

- Det blir mye utlysninger/tilsettinger som skal behandles av styret i tiden fremover, med to ERC-

prosjekter, RITMO-tilsettinger og mange utlysninger i Klinisk avdeling, utlysninger på Avdeling for 

klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening, i tillegg til pågående saker på de andre avdelingene.  

O-SAK 19: Orienteringer om pågående byggearbeider på instituttet  

Administrasjonsleder orienterte om status for bygging av ny klinikk, ferdigstilling av lokaler for 

RITMO, flytting av de ansatte på Klinisk avdeling, innredning av nye lab-arealer og konsekvenser av 

vannskaden i kantinen.  

O-SAK 20: Orientering om instituttets rolle i oppfølgingen av ELTE-studentene 
Administrasjonsleder orienterte om at PSI ved UiO kommer til å få ansvaret for å følge opp studenter 

og veiledere i ELTE B-gruppen mens de har praksis. Ansvaret for å lage et opplegg for dette og skaffe 

ressurser til å utføre arbeidet er lagt til den nye Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 

ferdighetstrening.  

O-SAK 21: Orientering om bemanningsplan for Klinisk avdeling 

Styret ble orientert om bemanningsplanen som er laget for Klinisk avdeling i forbindelse med at 

avdelingen skal lyse ut opptil 9 stillinger i den kommende treårsperioden.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 43: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet nytt ERC-prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat for en periode på tre eller fire år, 



knyttet til ERC-prosjektet «How distress alters opioid drug effects and abuse liability» og godkjenner 

den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

 
V-SAK 44: Tilsetting i stilling som forsker ved Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar at Thomas Hagen tilsettes som forsker SKO 

1108 ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon i perioden 01.09.2018 – 31.08.2019. 

Stillingen er internt finansiert og knyttet til Thomas Espeseths ERC-søknad.  

V-SAK 45: Forlengelse i stilling som stipendiat tilknyttet LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Knut Øverbyes stilling som stipendiat ved 

Psykologisk institutt med to måneder i perioden 01.10.2018 -30.11.2018 for å ivareta oppgaver 

knyttet til andre forskningsprosjekter i LCBC og Fagavdeling for kognitiv nevrovitenskap. 

V-SAK 46: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i 20 % stilling, tilknyttet PSI og Sunnaas sykehus 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Solveig Lægreid Hauger i stilling som 
førsteamanuensis i 20 % stilling. Stillingen er eksternt finansiert. Hvis Hauger takker nei til stillingen 
går tilbudet videre til den neste innstilte. Hvis også hun taker nei til stillingen går saken tilbake til 
instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 47: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Henrik Herrebrøden i stilling som 
vitenskapelig assistent ved LCBC. Stillingen gjelder for en periode på ett år med mulighet for 
forlengelse til to år. Hvis Herrebrøden takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. 
Hvis også hun takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 

V-SAK 48: Tilsetting i stillinger som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Marie Strømstad og Synne Øiestad i stillinger 
som vitenskapelige assistenter ved LCBC. Stillingene gjelder for en periode på ett år med mulighet for 
forlengelse til to år. Hvis en av disse takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis 
også hun takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 

Eventuelt 

Styremedlem Tine Jensen ønsket å få instituttleders redegjørelse for hvorfor han har valgt å gå ut i 

media med et endret standpunkt i saken knyttet til kvotering av menn til profesjonsprogrammet i 

psykologi, et standpunkt som er det motsatte av det instituttet tidligere har stått for. Instituttleder 

svarte at han fulgte lojalt styrets vedtak om å søke guttekvote. Men da denne søknaden ble avslått i 

januar, valgte instituttleder å vurdere argumentene i saken på nytt, og har på bakgrunn av dette 

endret mening.  


