
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 31. januar klokken 12.15 -14.15 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen (Vsak 7 og 8), Espen Røysamb (ikke Vsak 7 og 8), Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, 
Mette Harr, Berit Serina Sikveland Fuglestad. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Bjørnar Hjulstad (Vsak 8), Jørund 
Støre Bergrem (Vsak 8), Gudleik Grimstad (Osak 1), Ole Jørgen Skippervold (Osak 2) 
Observatører: Bjørg Grova (Vsak 8) 
 
Vedtakssaker 
 
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra møtet 6. og 13. desember og 11. januar 
Protokollene ble godkjent. 
 
V-SAK 3: Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: V-sak 7 og 8 tas først. Det ble meldt inn to saker 
under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Fakultetsdirektøren orienterer om styrearbeid ved UiO 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

O-SAK 2: Orientering om UiOs og SV-fakultets finansieringsmodell og PSIs budsjett for 2012 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

O-SAK 3: Gjennomgang av bemanningsplan og status for de enkelte stillingene 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

O-SAK 4: Orientering om lederkabalen for kommende lederperiode ved PSI 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 4: Årsplan for Psykologisk Institutt 2012-2014 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til årsplanen for Psykologisk Institutt for perioden 2012-2014 med 

de endringsforslag som kom frem på møtet.  

V-SAK 5: Utlysning av professor II-stilling knyttet til faggruppen for kognitiv-/nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at det lyses ut tre 

professor/førsteamanuensis II-stillinger ved PSI tilknyttet faggruppen for kognitiv/nevropsykologi og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 6: Tilsetting av to dobbeltkompetansestipendiater tilknyttet Oslo Universitetssykehus 

Vedtak:  



Vedtak 1: Instituttstyret tilbyr Kristianne Stigsdatter Ovenstad stilling som stipendiat på prosjekt 

dobbeltkompetanse. Hvis Ovenstad takker nei til stillingen, går tilbudet til nestemann på listen. 

Vedtak 2: Instituttstyret tilbyr Nils Martin Sønderland stilling som stipendiat på prosjekt 

dobbeltkompetanse. Hvis Sønderland takker nei til stillingen, går tilbudet til nestemann på listen.  

V-SAK 7: Møteplan for styret 2012 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner møteplanen for 2012. 

V-SAK 8: Kjønnsbalanse i helseprofesjonsprogrammene 
Vedtak: Styret ved Psykologisk Institutt støtter en prøveordning der det gis tilleggspoeng for det 
underrepresenterte kjønn ved opptak til helseprofesjonsstudiene. Ordningen må evalueres.  
 
Forslaget ble vedtatt med 6 (Sundet, Borge, Monsen, Vassend, Torgalsbøen, Sinkerud) mot 2 (Harr, 
Fuglestad) stemmer. Ett av styremedlemmene (Kongsvold) avholdt seg fra å stemme.  
 
Styret anbefaler i tillegg at det settes i verk andre tiltak for å bedre kjønnsbalansen på disse 
studieprogrammene, og støtter de forslagene som fremheves i "Utredning om tildeling av 
tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til studieprogrammer i helseprofesjonene 
medisin, odontologi og psykologi ved Universitetet i Oslo."  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

PSI-styrets vedtak i denne saken vil danne grunnlag for en høringsuttalelse fra PSI til SV-fakultetet 
med høringsfrist 9. februar.  

V-SAK 9: Programråd for perioden 2012-2015 
Vedtak: Styret ved PSI foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet følgende sammensetning 
av instituttets to programråd for perioden 2012-2015:  
 
Programrådet for BA / MA: 

Ingela Lundin Kvalem (leder) 

Thomas Hoff (Arbeids- og organisasjonspsykologi) 

Cato Grønnerud (Helse-, personlighets- og sosialpsykologi) 

Rolv Mikkel Blakar (Kulturpsykologi) 

Pål Ulleberg (Metode) 

Bruno Laeng (Kognitiv nevrovitenskap) 

Francisco Pons (Utviklingspsykologi) 

Maria Lofterød Bergman (studentrepresentant, MA) 

Camilla Cecilie Øien (studentrepresentant, BA) 

Trine Kongsvold (sekretær) 

Programrådet for profesjon  

Nora Sveaass (leder) / Bjørg Grova (vara) 

Cato Grønnerud (Helse-, personlighets- og sosialpsykologi) 



Pål Ulleberg (Metode) 

Nils Inge Landrø (Kognitiv nevrovitenskap) 

Francisco Pons (Utviklingspsykologi) 

Ellen Hartmann (Klinisk psykologi) 

Unni Tanum Johns (Praksis) 

Ingrid Tande Ditlefsen (studentrepresentant) 

Reidar Jessen Schei (studentrepresentant) 

Bjørnar Hjulstad (sekretær) 

Eventuelt 

a) En komite nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning for å se på 

masterutdanningenes stilling og status avholdt sitt første møte i Trondheim 5-6. januar.  

b) Psykologisk institutt skal levere en høringsuttalelse til et forslag om å flytte saksbehandlingen 

knyttet til opptak på masterprogrammene fra instituttene til Studieavdelingen ved UiO 

sentralt. Administrasjonen vil forberede en høringsuttalelse i denne saken, og vil involvere 

både programråd og programleder for master i dette arbeidet. Høringsfristen er 16. februar.  


