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Godkjenning av protokoll fra møtet 18. februar 2014. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 5: Orientering fra instituttleder 

- Rett etter påske vil det være et møte mellom PSI og Medisinsk fakultetet. På agendaen står 

kjønnsfordeling på våre respektive profesjonsprogram, samt arealutfordringer i Harald Schjelderups 

hus.  

- Rett før påske møtes PSI-ledelsen og ledelsen i Klinikk for psykisk helse og avhengighet i OUS for å 

snakke sammen om samarbeid om dobbelkompetansestillingene og praksis på 

profesjonsprogrammet.  

- Det er bestemt at det blir en ny runde med kurs for yngre forskningsledere. Dette er et samarbeid 

mellom psykologimiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

- Det er også kommet forslag til et samarbeid mellom psykologimiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim 

og Tromsø om forskerlinje på profesjonsutdanningene. Dette skal utredes videre dette året.  

O-SAK 6: Orientering etter møte med Eiendomsavdelingen om ventilasjon mm.  

Etter at det har kommet inn klager fra både ansatte og studenter på luftkvaliteten i auditorier og 

seminarrom, har det blitt avholdt et møte mellom PSI (bruker av huset), Eiendomsavdelingen 

(teknisk drift av huset) og Statsbygg (eier av huset). Statsbygg erkjente der at det er utfordringer med 

ventilasjonen, spesielt i sørfløyen. De vil prøve å sette i gang tiltak for forbedring av ventilasjonen 

våren og sommeren 2014.  

O-SAK 7: Orientering om mandat for arbeidet med utvikling av PSI-organisasjonen 

Styret fikk mandatet til orientering. Det kom frem ønske om at en representant fra de midlertidig 

vitenskapelig ansatte skal være med i arbeidsgruppen.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 11: Tilsetting av stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak:  



Styret sender saken tilbake til den sakkyndige komiteen og ber om en presisering fra komiteen i 

forhold til rangeringen av søkerne. Spesielt ønsker styret en presisering av publikasjoners betydning 

for rangeringen og metodekunnskapers betydning for rangeringen.  

Forslaget ble vedtatt med fem mot tre stemmer.  

V-SAK 12: Kunngjøring av stipendiatstilling i klinisk psykologi og alvorlig psykopatologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i klinisk psykologi og psykopatologi (3 eller 

4 år) i henhold til den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 13: Kunngjøring av stipendiatstilling i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling psykologi (3 eller 4 år) i henhold til den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 14: Kunngjøring av vitass-stilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse en stilling som vitenskapelig assistent i ett år, tilknyttet 

forskningsgruppen LCBC.   

V-SAK 15: Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret forlenger Knut Øverbyes stilling som vitenskapelig assistent (100 % stilling) i 

perioden 1.4.2014 til 30.6.2014.   

V-SAK 16: Kunngjøring av stipendiatstilling i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet eksternt finansiert 

prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse en stilling som stipendiat (3-4 år) i kognitiv nevrovitenskap, 

tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet Trajectories of brain development from childhood to 

adulthood: Influencing factors and behavioral outcomes. 

V-SAK 17: Tilsetting av førsteamanuensis (vikar i ett år) i klinisk barnepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Christer Fjermestad i vikariat som førsteamanuensis (1 år) i klinisk 

barnepsykologi fra 1. august 2014. Hvis Fjermestad takker nei til stillingen, går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

 


