
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 10. september klokken 12.15 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Til stede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Anne Kari Torgalsbøen, Ivar Mølmen, 
Karine Skaret, Jon Monsen, Trine Kongsvold, Athanasia Mowinckel og Stephen von Tetzchner. 
Fra administrasjonen: Frøydis G. Bekkedal, Jørund S. Bergrem (ref.) 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 11. juni og 12. august: Protokollene ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden: Dagsorden godkjent. To saker innmeldt under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 11: Orienteringssaker fra instituttleder.  

- Høringer: Samarbeidet med OUS skal videreføres og videreutvikles i årene som kommer.  

- PSI har avgitt høringsuttalelse om UiOs foreslåtte plattform for livsvitenskap. Vi etterlyser mer 

psykologi i plattformen. Vi signaliserer at vi ønsker å være med, men mener det er lite konkret å 

finne bak typiske honnørord om psykisk helse.  

- Opprykksordninger skal nå diskuteres på fakultetet. Det er ønskelig å se praksis på de ulike fagene i 

sammenheng, selv om det understrekes at faglig egenart skal tas høyde for.  

- Fakultetet skal utrede mulig overføring av eierskap til studieprogrammene fra fakultet til 

instituttene. Dette praktiseres ved flere andre fakulteter allerede.  

- Det arbeides videre med stillingsplanen for å møte de kommende års avganger og økende 

studenttall. Styret vil få høre mer om dette.  

- Utkast til samarbeids- og utvekslingsavtale med Oxford er ferdig. De endelige detaljene vil måtte tas 

etter at Bergljot Gjelsviks disputas.  

O-SAK 12: Oppsummering etter jubileumsuken på SV-fakultetet – Instittleder er svært fornøyd med 

bidragene til PSI, både de faglige og mer sosiale.  

Vedtakssaker 

V-SAK 25: Innstilling av førsteamanuensis til stilling i klinisk barnepsykologi 

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

innstille Trine Waaktaar til stilling som førsteamanuensis i klinisk barnepsykologi. Hvis Waaktaar 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til intervjukomiteens innstilte nummer 2. Hvis også han 

takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling.  

V-SAK 26: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Merknad om at det kunne vært presisert hvor mye klinisk erfaring vil telle som kriterium for søkere, 

uten at styret vil legge føringer på dette punktet.  

Vedtak: Instituttstyret gir sin tilslutning til at det lyses ut en postdoktorstilling i 

nevropsykologitilknyttet Nils Inge Landrøs NFR-prosjekt og i henhold til vedlagte kunngjøringstekst, 

med et ønsket tillegg om at den som skal tiltre må beherske skandinavisk.  

V-SAK 27: Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent innen kognitiv psykologi/nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret forlenger Joy-Loi Chepkoech sin stilling som vitenskapelig assistent i 100 % 

stilling fra 05. september 2013 til 4. februar 2014. 



V-SAK 28: Kunngjøring av to dobbelkompetansestillinger tilknyttet Vestre Viken helseforetak 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut to dobbeltkompetansestipendiatstillinger 

knyttet til Vestre Viken helseforetak. Det gjøres en justering i utlysningstekstens avsnitt 4 hvor 

ordene «voksenpsykiatri» og «barne- og ungdomspsykiatri» erstattes med «psykisk helsevern for 

voksne» og «psykisk helsevern for barn og unge». Søknadsfristen settes til 16. desember, med 

tiltredelse snarest.  

V-SAK 29: Forlengelse av stilling som forsker ved Psykologisk institutt, tilknyttet eksternt finansiert 

prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultetet å forlenge Siri Graff 

Leknes i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) ved Psykologisk institutt i perioden fra og med 

12.12.2013 til og med 15.6.2014. Forlengelsen gjelder under forutsetning av de eksterne midlene 

opprettholdes.  

V-SAK 30: Tilsetting av stipendiat/postdoktor i kognitiv psykologi/nevropsykologi tilknyttet eksternt 

finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Joy-Loi Chepkoech som stipendiat i psykologi (3 år). Hvis Chepkoech 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Stillingen forutsetter ekstern finansiering 

og opptak på PhD-program ved UiO.  

 

Eventuelt 

- Karine Skaret etterlyser informasjon om planene for de arealene bak kantinen som i dag 

brukes til lesesaler. Svaret er at det ikke foreligger konkrete planer, det er sendt forespørsler 

om omdisponering av flere arealer som må sees i sammenheng, Instituttleder kommer 

tilbake til dette når mulighetene er avklart med Teknisk/Statsbygg.  

- Spørsmål om frister for nominering av nivå 2 – tidsskrifter. Kjetil undersøker dette og gir 

tilbakemelding til styret/ansatte.  


