
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 30. januar klokken 12.15-15:00  
 
Tilstede: Trine Waaktaar (møteleder), Pål Kraft (på Skype på V-sakene 2,3 og 4), Erik Stänicke, Evalill 
Bølstad Karevold, Kristina Miljeteig, Svein Harald Milde, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Frafall: Pål Ulleberg, Pål Kraft (på alle saker bortsett fra V-sakene 2,3 og 4) 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Joakim Dyrnes (V-sak 2) og Fredrik Olsbu (Osak 3), 
Mija Nikolaisen (V-sakene 5-14) 
 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. desember 2017. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Styret starter med 
Vsakene 2, 3 og 4, og tar deretter sakene kronologisk fra toppen av sakslisten.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Orienteringer fra instituttleder 

Ingen saker 

O-SAK 2: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Forslag til reviderte studieprogrammer ved PSI er nå oversendt fakultetet for godkjenning.  

O-SAK 3: Regnskapsrapport PSI, 2017 

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 2: Organisering av studentklinikkene ved Psykologisk institutt 

Vedtak: 

1. Instituttstyret stiller seg bak anbefalingen til arbeidsgruppen som har utredet organisering av 

studentklinikkene ved Psykologisk institutt, og vedtar en intern organisering av de 

eksisterende studentklinikkene for voksne. 

2. Barne- og familieklinikken fortsetter å driftes som før i samarbeid med Nic Waals Institutt 

frem til man har gjennomført en nærmere utredning av organiseringen av denne klinikken.  

3. Instituttstyret støtter at klinikkvirksomheten ved PSI legges til en egen organisatorisk enhet 

som ledes av en klinikkleder. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak om 

organisasjonsendringer på møtet i mars eller april. 

4. Instituttstyret støtter at det opprettes en stilling som klinikkleder med et ansvar for drift av 

klinikkene og systemene rundt denne virksomheten. Stillingen som klinikkleder utlyses etter 

at et eventuelt vedtak om intern klinikk er fattet av universitetsstyret. Instituttstyret ber 



instituttleder fremme en egen sak vedrørende stillingsbeskrivelse og utlysning av 

klinikklederstillingen på møtet i mars eller april. 

5. I tråd med programrådets høringssvar, mener instituttstyret at utredningen av fremtidig 

klinikkdrift er et nyttig grunnlag for programrådets videre arbeid med den kliniske 

opplæringen på profesjonsprogrammet. Dette arbeidet bør imidlertid ikke starte før ny 

organisering av internklinikk er på plass. 

 

V-SAK 3: Handlingsplan 2018, Psykologisk institutt  

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til handlingsplanen for 2018, med de endringsforslag som kom 

frem i møtet.  

 

V-SAK 4: Arealer for studentklinikker og RITMO 

Vedtak:  

Studentklinikken ved PSI etableres i 2. etg i Forskningsveien 3b.  

RITMO etableres i 1. og 2. etg vestfløy i Forskningsveien 3a. 

Det skal utredes muligheter for en kompensasjon av studentarealer som nå vil bli brukt til 

internklinikk. 

V-SAK 5: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling tilknyttet NORMENT 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 

V-SAK 6: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling tilknyttet NORMENT 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 

V-SAK 7: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i kultur- og samfunnspsykologi 

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

stilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, innen feltet kultur- og 

samfunnspsykologi, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 8: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling tilknyttet avdeling for Kognitiv og klinisk 

nevropsykologi 

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

stilling som førsteamanuensis i ved Psykologisk institutt, innen feltet kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 73 (utsatt fra styremøtet 12. desember 2017): Justering av samarbeidsavtalen mellom 

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Psykologisk institutt, UiO  

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til tillegg til samarbeidsavtale mellom Lovisenberg 

Diakonale Sykehus og Psykologisk institutt. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  



V-SAK 9: Tilsetting av stipendiater tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Line Folvik og Hedda Ness som stipendiat 
SKO 1017 for en periode på 3 år. Stillingene forutsetter ekstern finansiering.  
Dersom Line Folvik eller Hedda Ness takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling 
 
V-SAK 10: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Liudmila Rezvaya som vitenskapelig 

assistent. Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse. Dersom Rezvaya 

takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

V-SAK 11: Tilsetting av vitenskapelige assistenter tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ingrid Reiten, Cansu Taş Strømnes og Silje 

Forsland som vitenskapelig assistenter. Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år med mulighet for 

forlengelse. Dersom noen takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 12: Forlengelse i stilling som postdoktor ved Psykologisk institutt 
Vedtak: Ane-Marthe Solheims Skar får forlengelse på ½ år i sin postdoktorstilling ved Psykologisk 
institutt, på bakgrunn av søknad om ulønnet permisjon. Forlengelsen forutsetter ekstern finansering.  
 
V-SAK 13: Tilsetting av forsker i midlertidig stilling tilknyttet NORMENT 
Vedtak: Beate Haatveit tilsettes i midlertidig stilling som forsker (SKO1108) ved Psykologisk institutt. 
Stillingen skal finansieres med gjenstående lønnsmidler knyttet til Norment-samarbeidet. Tilsettingen 
er for en periode på maks ett år.  
 

V-SAK 14: Tilsetting som forsker (SKO1108) ved LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Dani Beck i midlertidig stilling som forsker 

(SKO1108) i 100% stilling ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 

21.02.18 – 20.08.2018. 

 


