
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 14. oktober klokken 11.00-12.45. 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Francisco Pons, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Nina Chung Mathiesen, Karine Skaret.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Fredrik Olsbu (O-sak 17) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 26. august og 23. september 2014. Protokollene ble godkjent.  
  
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker under 
eventuelt. 
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 15: Orienteringer fra instituttleder 

- PSI har fått 200 000 kroner i likestillingsmidler fra UiO for å arrangere «guttedag» på PSI. Gutter fra 

videregående skole inviteres til en opplevelsesdag på PSI for å fristes til å søke opptak på 

profesjonsprogrammet i psykologi.  

- Saken om bedre kjønnsbalanse på profesjonsutdanningen i psykologi kommer til å bli fremmet som 

en sak til Universitets- og høgskolerådet, gjennom Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og 

sosialfagutdanning. 

- Notat fra arbeidsgruppen som jobber med utvikling av PSI som organisasjon er på vei. Saken skal 

opp på et allmøte på PSI 18. november og styrebehandles i desember.  

- Runde 2 av det nasjonale kurset for yngre forskningsledere innen psykologi er i gang. Fem ansatte 

ved PSI er plukket ut som deltakere etter søknad. 

O-SAK 16: Ansatte ved PSI fordelt på faggrupper 

Styrerepresentantene Monsen, Torgalsbøen og Vassend hadde bedt om at styret får en oversikt over 

ansatte ved PSI fordelt på faggrupper. Styret tok oversikten til etterretning.  

O-SAK 17: Regnskapsrapport 2. tertial 

Styret tok rapporten til etterretning.  

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 49: Revidering av administrasjonsreglement PSI 

Vedtak: Styret anbefaler fakultetsstyret å endre Psykologisk institutts styrings- og 

administrasjonsreglement i henhold til vedlagte forslag fra instituttleder. 



V-SAK 50: Felles søknad om forskerlinje på profesjonsprogrammene i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt stiller seg bak NPPs initiativ til opprettelse av 

forskerlinje på profesjonsprogrammene i psykologi i Norge. Styret støtter også den felles søknaden 

om å få finansiering til å dekke utgifter til dette initiativet.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Valgt eller tilsatt ledelse ved Psykologisk institutt? 

Styret fulgte opp diskusjonen om dette temaet fra allmøtet på instituttet 7. oktober. Der innledet 

dekanen til diskusjon om hvorvidt det er grunnlag for å gå over fra valgt til tilsatt ledelse. Dekanen 

har bedt alle institutter ved SV om å vurdere dette og gi en tilbakemelding til fakultetsledelsen innen 

midten av desember 2014. Instituttstyret diskuterte saken og la frem argumenter for og mot og ble 

enige om en videre prosess frem mot endelig behandling av saken på styremøtet 8. desember. Flere 

ønsket at instituttledelsen skulle gå en runde til med staben før styret fikk saken til endelig 

behandling. Instituttleder vil vurdere hvordan dette kan gjøres.  

 

Saker til behandling i lukket møte:  

Vedtakssaker:  

V-SAK 51: Tilsetting av professor II ved Psykologisk institutt, tilknyttet Sunnaas sykehus 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille 

Anne-Kristine Schanke til stillingen som professor II i psykologi ved Psykologisk institutt for perioden 

1. august 2014 til 31. juli 2017, med mulighet for forlengelse til fem år. Tilsettingen skjer under 

forutsetning av ekstern finansiering. Hvis Schanke takker nei til stillingen, går stillingen tilbake til 

instituttet. 

V-SAK 52: Utlysning av førsteamanuensis-stilling i helsepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at en 

førsteamanuensisstilling i helsepsykologi lyses ut på nytt i henhold til vedlagte kunngjøringstekst, 

med de endringsforslag som kom frem i møtet. 

V-SAK 53: Tilsetting av stipendiat tilknyttet eksternt finansiert prosjekt (Tamnes) 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Lia Mork i stilling som stipendiat tilknyttet det eksternt finansierte 

prosjektet «Trajectories of brain development from childhood to adulthood: Influencing factors and 

behavioral outcomes». Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % undervisning og 

forutsetter ekstern finansiering. Hvis Mork takker nei til stillingen, får tilbudet videre til neste 

innstilte 

V-SAK 54: Tilsetting av stipendiat tilknyttet ekstern finansiert prosjekt (Walhovd) 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Anne Cecilie Sjøli Bråthen i stilling som stipendiat tilknyttet det 

eksternt finansierte prosjektet «Neurocognitive plasticity – Lifespan Mechanisms of 

Change». Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år eller 4 år (med 25 % undervisning) og forutsetter 

ekstern finansiering. Hvis Bråthen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.  



V-SAK 55: Tilsetting av stipendiat tilknyttet eksternt finansiert prosjekt (Espeseth) 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Samira Aminihajibashi i stilling som stipendiat tilknyttet det eksternt 

finansierte prosjektet «Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in 

schizophrenia». Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år (med 25 % undervisning) og 

forutsetter ekstern finansiering. Hvis Aminihajibashi takker nei til stillingen, går tilbudet videre til 

neste innstilte.  

 


