
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 30. oktober 2012 klokken 12.15–14.15 
 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Olav Vassend, Espen Røysamb, 
Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Berit Serina Fuglestad Sikveland og Nora Johanne Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Ole Jørgen Skippervold (O-sak 15) og 
Jørund Støre Bergrem (V-sakene 79 og 80) 
 
 
Godkjenning av protokoller fra møtene 29. august og 2. oktober 
Protokollene ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent 
 
 
Orienteringssaker 
 
O-SAK 15: Regnskapsrapport 2. tertial 2012  

Rapporten ble tatt til etterretning.   

O-SAK 16: Diverse orienteringer fra instituttleder 
- Pär Anders Granhag er ansatt i II-er stilling (vitne- og rettspsykologi) med oppstart høsten 2013. 

Margarete E. Vollrath er reengasjert som profesor II i personlighetspsykologi. 

- Komiteene for innstilling av søkere til 2 postdoktorstillinger i klinisk psykologi (3 søkere, ledet av 

Bente Træen) og for søkere til 1 gave-IIer fra Sunnaas (2 søkere, ledet av Stein Andersson) er 

opprettet. 

- Kontrakt med BUF-dir om fortsatt EKUP-finansiering er underskrevet, teknisk sett kun for 

inneværende år, men reelt sett med et totalt fire års perspektiv. 

- Universitetets workshop om rekruttering av menn til profesjonsutdanningene ble avholdt 17.10 

med innlegg fra bl.a. instituttleder ved PSI. Søknads- og opptakstall fra 1987 (1998) viser i hovedsak 

en flat søknadsandel på 25 % gutter og en lett synkende opptaksprosent ned mot 20 %, muligens 

grunnet tre-fire semestre med ekstremverdier. PSI ble invitert til å prøve ut diverse 

rekrutteringstiltak og så komme tilbake til mer drastiske tiltak etter en evaluering om 1-2 år.  

- PSI har fått bevilget 300.000 (50/50 mellom UiO og SV-fak) på Søknad om likestillingsmidler. 

Pengene skal brukes til arbeidet med rekruttering av menn på profesjonsutdanningen. Vi starter med 

fokusgrupper, planlegger samling for skolerådgivere til våren, og ringerunde til alle som får tilbud om 

opptak i juli. 

- På møte i Nasjonalt profesjonsråd for psyklogiutdanningen (NPP) 4.-5. oktober ble et par av 

punktene i de foreslåtte normene for professorkompetanse justert. NPP vil sende det reviderte 

forslaget på kort høringsrunde til lærestedene. NPP besluttet også å forfatte en felles henvisning til 

NFR om at psykologi-søknader til FRIPRO ofte havner i feil faggruppe (FRIBIOMED og ikke FRISAM). 

Forskningsleder ved PSI gis ansvaret for henvendelsen. 

- Internrevisjonrapportering av forskning ved PSI mtp helsforskningsloven resulterte i 249 innmeldte 

prosjekter. 52 % var REK-anmeldte. Selv om et fåtall ansatte ved PSI ikke meldte inn prosjekter, er 

konklusjonen at forordningen resulterte i en overveldende respons, noe fakultetet og Universitetet 



gir PSI full honør for. Forskningsleder har det delegerte ansvaret for forskningen ved PSI. Alle 

prosjekter som legger beslag på PSI-virksomhet, skal forhåndsklareres med henne. Administrativt 

ansvarlig skriver under søknader om finansiering på vegne av PSI. 

- Planlagte møter: Psykologien dag 15/11: Psykologi – hjelper det? Lunsjmøte 20/11 om standarder 

for hoved-/masteroppgave, og hvilke emner som skal få tilbake karakterene. Seminar før julebord 

7/12: Om sikker lagring av forskningsdata. Julesherry tirsdag 18/12 klokken 14. Siste styremøte i 

2012: 4. desember 

 
Vedtakssaker 

 
V-SAK 71: Innstilling av søker på professorstilling i generell psykologi 

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

innstille Rolf Reber til stilling som professor i generell psykologi. Hvis Reber takker nei til stillingen, 

går saken tilbake til instituttet for ny behandling.  

 

V-SAK 72: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling innen klinisk barnepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at en 

stilling som førsteamanuensis innen fagområdet klinisk barnepsykologi kunngjøres i henhold til det 

fremlagte forslag. 

 

V-SAK 73: Kunngjøring av postdoktorstilling  tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en postdoktorstilling i psykologi (3-4 år med mulighet for ett 

års undervisning) tilknyttet ERC-prosjektet Emergence and decline of constructive memory – Life-span 

changes in a common brain network for imagination and episodic memory og godkjenner den 

vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

 

V-SAK 74: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i psykologi (3-4 år med mulighet for ett 

års undervisning) tilknyttet ERC-prosjektet Neurocognitive plasticity – Lifespan Mechanisms of 

Change og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

 

V-SAK 75: Tilsetting av førsteamanuensis II uten forutgående kunngjøring 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Inger Skjelsbæk i stilling som førsteamanuensis II (20 

% stilling). Stillingen gjelder for i første omgang for ett år i påvente av at hun vurderes med tanke på 

professorkompetanse og utvidelse til en varighet på tre år med mulighet for forlengelse til fem år. 

 

V-SAK 76: Tilsetting av førsteamanuensis II uten forutgående kunngjøring 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Lars Tjelta Westlye i stilling som førsteamanuensis II 

(20 % stilling) fra 1.1.2013. ). Stillingen gjelder for i første omgang for ett år i påvente av at han 

vurderes med tanke på professorkompetanse og utvidelse til en varighet på tre år med mulighet for 

forlengelse til fem år. 

 

V-SAK 77: Tilsetting av universitetslektor i ettårig stilling 

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

tilsette Rune Jonassen i en midlertidig stilling som universitetslektor uten forutgående kunngjøring 



for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hvis Jonassen takker nei til stillingen, går stillingen 

tilbake til instituttet. 

V-SAK 78: Økt undervisning på PSYC2201 (nevrobiologi) 
Vedtak: Instituttstyret støtter programrådets innstillig om å innvilge mer ressurser til emnet 
PSYC2201 i henhold til det vedlagte forslaget.  
 

V-SAK 79: Nytt emne i sexologi  

Vedtak: Instituttstyret gir sin tilslutning til at det opprettes et emne i sexologi. Før instituttstyret kan 

endelig godkjenne dette, sendes imidlertid saken tilbake til programrådet for videre behandling. 

Instituttstyret ønsker informasjon om hvilke vurderingsformer som er planlagt på emnet og hvor mye 

eksterne time-/hjelpelærere som er planlagt. I tillegg oppfordrer instituttstyret til at dette emnet 

også tilbys til studenter på profesjonprogrammet og ønsker informasjon om hvordan dette kan løses.  

 

V-SAK 80: Nytt emne i biologisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret sender saken tilbake til programrådet for en ny vurdering av behovet for dette 

emnet, sett i forhold til eksisterende emner. Instituttstyret ønsker også en vurdering av om et slikt 

emne kan brukes både på bachelorprogrammet og profesjonsprogrammet. Ved en ny behandling 

ønsker også styret informasjon om undervisningsopplegg og vurderingsformer.  

V-SAK 81: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent (100 % stilling) knyttet til eksternt 

finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en vitass-stilling tilknyttet ERC-prosjektet Neurocognitive 

plasticity – Lifespan Mechanisms of Change og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

 
 
Diskusjonssaker 

D-SAK 13:  Prioriteringer i 2013 – diskusjon i forkant av budsjett 2013 

Instituttleder ønsket innspill fra styret på prioriteringer for neste år og den kommende 

langtidsbudsjettperioden i forkant av budsjettarbeidet for 2013.  

D-SAK 14: Stipendiaters 4. år – hvordan bruke det? 

Instituttleder ønsket å diskutere denne saken med styret i etterkant av disjusjonen i staben.  Det var 

enighet om at instituttleder sender ut en presisering av hvordan det fjerde året til stipendiatene skal 

brukes.  

 

 

 


