
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. februar 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Anne-Kari Torgalsbøen, Espen 
Røysamb, Miriam Sinkerud, Silje Maria Jacobsen, Berit Serina Sikveland Fuglestad, Marie Lofterød 
Bergman.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Ole Jørgen Skippervol (V-sak 12)  
 
 
 
Vedtakssaker 
 
V-SAK 10: Godkjenning av protokoll fra møtet 31. januar 2012.  
Protokollen ble godkjent. 
 
V-SAK 11: Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.  
 

O-SAK 5: Oppdatering, status for utlyste stillinger ved PSI 

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.  

 

V-SAK 12: Regnskap Psykologisk Institutt 2011  

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2011. 

V-SAK 13: Videreføring av professor II-stilling med midler fra Atferdssenteret 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

innstille Terje Ogden til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående 

kunngjøring. Stillingen forutsetter finansiering fra Atferdssenteret. 

V-SAK 14: Innstilling av søker til stilling som førsteamanuensis II tilknyttet AHUS 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

innstille Pravin Israel til stillingen som førsteamanuensis i 20 % stilling tilknyttet Divisjon for Psykisk 

helsevern ved AHUS. Tilsettingen gjelder for tre år. Hvis Israel takker nei til stillingen, går stillingen 

tilbake til instituttet. 

V-SAK 15: Utlysning av dobbeltkompetansestillinger tilknyttet Sørlandet sykehus 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en dobbeltkompetansestipendiatstilling 

knyttet til Sørlandet sykehus og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 16: Utlysning av dobbeltkompetansestillinger tilknyttet Modum Bad 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en dobbeltkompetansestipendiatstilling 

knyttet til Modum Bad og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 17: Tilsetting av postdoktor i utviklingspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk Institutt tilbyr Mona-Iren Hauge stilling som postdoktor i 



utviklingspsykologi. Tilsettingen gjelder for fire år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Hauge takker nei 

til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 18: Utlysning av stilling som postdoktor tilknyttet eksternt prosjekt 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling knyttet til det eksternt 
finansierte prosjektet ” The influence of stimulant therapy and comorbidity on 
decisions in ADHD” og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 19: Utlysning av stilling som stipendiat tilknyttet eksternt prosjekt 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling knyttet til det eksternt 
finansierte prosjektet ” The influence of stimulant therapy and comorbidity on 
decisions in ADHD” og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Tema for personalkonferansen i mai 

Styret ble bedt om å komme med innspill til temaer for personalkonferansen i mai. Blant forslagene 

var ”Hvordan jobbe for en bedre kjønnsbalanse på profesjonsutanningen?”, ”Hva holder våre 

forskerkollegaer på med av forskning?”, ”Ulike karrierestiger for våre vitenskapelig ansatte” og 

”Hvordan bruke II-stillingene i helseforetakene til å fremme samarbeid både for ansatte og 

studenter?” 

D-SAK 2: Prioriteringer årsplan 

Styret ble bedt om å komme med innspill til prioriteringer av konkrete tiltak som kan knyttes til 

målene i den vedtatte treårsplanen. Instituttleder tar med seg de forslagene som kom frem i det 

videre arbeidet.  

 

Eventuelt 

- Videre saksgang i ”tilleggspoeng-saken”: PSI har nå levert sin høringsuttalelse i saken om 

tiltak for å bedre kjønnsbalansen på helseprofesjonsutdanningene ved UiO. Saken har 

deretter vært oppe til diskusjon i instituttledergruppen ved SV-fakultetet, og denne gruppen 

var relativt delt i denne saken. 1. mars skal saken opp som orienteringssak i fakultetsstyret 

før SV-fakultetets høringsuttalelse sendes videre til UiO sentralt. SV-fakultetet kommer til å 

levere en høringsuttalelse som går noe på tvers av uttalelsen fra PSI. De er enige i at det er 

behov for å gjøre noe med den skjeve kjønnsfordelingen, men støtter ikke forslaget om å gi 

tilleggspoeng.  

- Høringsuttalelse om ny masteropptaksordning ved UiO: PSI har levert en høringsuttalse om 

forslaget til nye rutiner for opptak av søkere til masterutdanningene ved UiO. I grove trekk 

går forslaget ut på at ansvaret for dette flyttes fra instituttene til sentraladministrasjonen. PSI 

ser noen fordeler med forslaget (blant annet muligheter for stordriftsfordeler og 

profesjonalisering av opptaksrutiner), men sier samtidig at det for PSIs vedkommende trolig 

vil gi relativt begrensede innsparinger. PSI stiller også spørsmål ved om fristene som er satt 

for søkning og svar om opptak er hensiktsmessige.  


