
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 27. februar klokken 12.15-13:10 
 
Tilstede: Pål Kraft, Tine Jensen, Evalill Bølstad Karevold, Pål Ulleberg, Erling Rognli, Frøydis Gjerpe 
Bekkedal, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Frafall: Trine Waaktaar 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Joakim Dyrnes (O-sak 6) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 30. januar 2018. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Det ble meldt inn at V-sak 16 ikke var klar enda, og styret godkjente at 
den behandles via e-post i slutten av uke 9. Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 4: Orienteringer fra instituttleder 

- PSIs utdanningsleder Trine Waaktaar er utnevnt til leder av programgruppen for 

psykologiutdanningen i RETHOS-prosjektet. RETHOS står for «Retningslinjer for helse - og 

sosialfagutdanningene». Dette er et prosjekt som skal utforme felles nasjonale retningslinjer for alle 

profesjonsutdanningene og implementering av felles forskrift med felles læringsutbyttebeskrivelser.  

Mer informasjon på regjeringens hjemmesider: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-

retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 

- Psykologutdanningene i Norge er bedt av Helseministeren om å finne utdanningsordninger også for 

den andre gruppen av ELTE-studenter som trenger tilleggsutdanning for å få autorisasjon som 

psykolog i Norge.  

- Det jobbes med en ny finansieringsmodell for SV-fakultetet. En arbeidsgruppe har utarbeidet et 

forslag som skal legges frem for instituttlederne i uke 9 og for fakultetsstyret til diskusjon på neste 

møte. Deretter blir det høring på enhetene på SV før vedtak i fakultetsstyret.  

- Instituttets forslag til nytt innhold i våre studieprogrammer er nå godkjent av SV-fakultetet.  

O-SAK 5: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker 

O-SAK 6: Orientering om status for klinikkdriften ved PSI 

Instituttstyret fikk en kort orientering om status for klinikkdriften av prosjektleder Joakim Dyrnes. 

Elektronisk journal er nå innført, og studenter på både 11. og 12. semester har tatt systemet i bruk. 

Arbeidet med ny Kvalitetshåndbok for klinikkvirksomheten er i ferd med å avsluttes. Denne uken er 

Enhet for intern revisjon ved UiO på PSI for å foreta en ny gjennomgang av klinikkdriften. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/


Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Fremtidig organisering av internklinikkene ved PSI 

Styret ble orientert om arbeidet med å følge opp styrevedtaket fra 30. januar (Vsak 2). Det er nedsatt 

en gruppe som skal jobbe med å forberede styrenotatet om organisering av internklinikken ved PSI. 

Styret var opptatt av at det ikke ble valgt løsninger som reduserte handlingsrommet for hvilken 

løsning som velges for Barne- og familieklinikken i fremtiden. Instituttleder sa at han ville komme 

tilbake til styret med et forslag til prosess til utredning av et beslutningsgrunnlag som styret kan 

benytte for å fatte beslutninger om Barne- og familieklinikken.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 5: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling tilknyttet NORMENT (utsatt fra forrige 

møte) 

Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

stilling som førsteamanuensis i ved Psykologisk institutt, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. Stillingen skal finansieres av SFFet Norment de første fem årene, 

deretter av Psykologisk institutt.  

V-SAK 6: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling tilknyttet NORMENT (utsatt fra forrige 

møte) 

Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

stilling som førsteamanuensis i ved Psykologisk institutt, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. Stillingen skal finansieres av SFFet Norment de første fem årene, 

deretter av Psykologisk institutt.  

V-SAK 15: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for 

livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 16: Tilsetting av forsker tilknyttet LCBC  
Saken utsettes og behandles via e-post i slutten av uke 9. 
 
V-SAK 17: Forlengelse i stilling som professor II ved PSI, tilknyttet LCBC  
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 
innstille Heidi Johansen-Berg til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående 
kunngjøring. Stillingen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse til fem år. Hvis Johansen-Berg 
takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 

 


